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1. Considerações Gerais 

 Prezados Consócios 

 No decorrer do ano de 2016 houve importantes desenvolvimentos quanto à situação da SGL 

no que diz respeito à situação decorrente do aumento abrupto e cego da renda do imóvel que 

ocupamos há mais de um século. 

 Após a tomada de posse do novo Governo tivemos uma audiência com o Ministro da Cultura, 

em Dezembro de 2015 onde foi, de novo, levantado o problema da situação da SGL no que respeita à 

nova renda.  

 O Ministro da Cultura Dr. João Soares encarregou a Dra. Maria João Abecassis de se ocupar 

deste problema. Houve diversas reuniões de trabalho, inclusivamente procurando lançar as bases de 

abertura total e contínua do Museu da SGL ao público. 

 Com o novo e actual Ministro da Cultura, Embaixador Luís Castro Mendes têm continuado os 

contactos e tivemos a sua visita a 20 de Julho de 2016. 

 De todos estes contactos foram definidas linhas de acção a prosseguir. 

 Uma ligada à procura de apoio mecenático para abertura do Museu da SGL ao público, 

procurando obviar ao ónus dos encargos decorrentes da nova renda. 

 Outra ligada à acção da Assembleia da República, onde a Comissão Parlamentar do 

Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação se ocupa do 

regime de classificação e protecção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural. Nesta 

conformidade, dos contactos havidos entre a SGL e esta Comissão foi proposta a introdução no 

Projecto de Lei em preparação sobre este assunto o texto de um artigo do nosso interesse com o 

seguinte teor: “Será permitido ao arrendatário, associado ou não a terceiros, o desenvolvimento de 

actividades que, sem prejuízo da manutenção dos pressupostos de interesse histórico e cultural da 

presente Lei, possam viabilizar o pagamento das rendas solicitadas pelo Senhorio nos termos do 

NRAU”. 

 Deste modo se procurou e procura, para além de acção do Estado de apoio à solução mais 

perene com a renda do imóvel que ocupamos, possibilidades de arranjar apoio mecenático ao 

pagamento desta renda e a abertura do Museu da SGL ao público sem peias burocráticas que o 

possam entravar. 

 Foi com estes pressupostos que, após aturado trabalho em que intervieram vários membros da 

Direcção da SGL que se acordou com a Associação CLESI Portugal, associação sem fins lucrativos, 

com o fim de promover o ensino, a formação especializada e actividade de investigação, bem como o 

de acção de divulgação cultural, a celebração de um Protocolo de Cooperação. Este Protocolo de 

Cooperação após aprovação pela Direcção da SGL foi apresentado à Assembleia Geral Especial 



4

 
 

realizada a 6 de Dezembro de 2016. Ai foi apresentado e discutido o Plano de Reactivação do Museu 

da SGL e a sua abertura ao público o que pressupõe o funcionamento do Protocolo atrás referido.  

 Como se mencionou a procura e a eventual obtenção de apoios mecenáticos não impede que 

se continue a procurar que o Ministério da Cultura mantenha o apoio que tem dado à SGL, agora 

principalmente para acções de conservação e restauro das Salas do Museu bem como de boa parte do 

seu acervo. 

 De particular importância foi a audiência que o Senhor Presidente da República concedeu a 

uma delegação da Direcção da SGL constituída pelo Presidente, os dois Secretários-Gerais e ainda o 

Prof. Dantas Saraiva. Esta audiência decorreu em 12 de Outubro e proporcionou uma ampla troca de 

impressões com o Senhor Presidente da República que se mostrou muito receptivo às preocupações e 

desejos da SGL, inclusivamente no que se refere ao problema das nossas instalações. 

 A 30 de Dezembro o Senhor Presidente da República Prof. Marcelo Rebelo de Sousa visitou a 

SGL. Foi uma visita em que teve a oportunidade de manifestar o seu interesse bem como o do 

Governo, na procura de uma solução de longo prazo para os problemas decorrentes do aumento 

abrupto da renda do imóvel que ocupamos desde 1897. 

 Após visitar a Biblioteca e as Salas que integram o espaço museológico da SGL e ter sido 

saudado pelo Presidente da SGL proferiu um importante discurso que procuraremos publicar no 

próximo volume do Boletim da SGL. 

 Em relação às principais actividades sócio-culturais ao longo do ano 2016, elas estão referidas 

em pormenor nas páginas que se seguem. Todavia merecem, realce especial, algumas delas que 

referiremos.  

 O ciclo de conferências “Memórias da Adesão” continuou a decorrer com assinalável êxito 

dada não só a dilatada frequência de participantes mas também devido às interessantes discussões 

que motivou. 

 O conjunto das conferências foi reunido em um volume patrocinado pela delegação em 

Portugal da Comissão Europeia cujo lançamento se realizou em sessão pública em 23 de Junho. 

 A apresentação do livro foi feita pela Profa. Fernanda Rollo, Secretária de Estado da Ciência, 

da Tecnologia e do Ensino Superior. 

 O Embaixador Rosa Lã, presidente da Comissão Europeia da SGL e a Profa. Doutora Alice 

Cunha, da UNL tiveram papel preponderante na preparação desta edição. 

 A Secção de Ciências Militares promoveu o ciclo de conferências “O espaço nacional. 

Envolvente e responsabilidades estratégicas” que incluiu várias conferências de real interesse e larga 

participação. 
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 A Comissão Asiática desenvolveu um plano de conferências mensal procurando abarcar 

diversos temas que interessam ao amplo espaço asiático. Em especial foram tratados temas ligados ao 

problema da presença da língua e da diáspora portuguesas em vários países.  

 Teve ampla projecção a comemoração do 25º aniversário dos Acordos de Paz de Bicesse a 31 

de Maio tendo o Dr. J. M. Durão Barroso proferido a conferência “Os Acordos de Paz de Bicesse. 

Uma perspectiva politico-militar”. 

 Foi particularmente interessantes e concorrido o Congresso Internacional “Reinaldo Oudinot e 

o seu tempo (1766-1807) ”. 

 Houve a possibilidade de recordar e estudar as actividades de um técnico e cientista que teve 

papel importante na realização de obras de engenharia no território português.  

 A Secção de Jurisprudência promoveu certo número de sessões sobre temas de grande 

actualidade (v.g. Coorporate Governance & Forensis, FATCA e CRS, building expertise).  

 Mais uma vez o Dia Nacional do Mar foi comemorado a 16 de Novembro havendo uma 

mostra sobre “O Bote Leão, Rei dos Nordestes” e um Seminário sobre “A importância geopolítica do 

Mar no século XXI”. 

 A realização do 1º Simpósio Côrte-Real promovido pela SGL pela sua Comissão de Estudos 

Côrte-Real e pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira, decorreu nos Açores em Angra do Heroísmo 

de 13 a 15 de Outubro com grande interesse e congregando largo número de participantes locais, bem 

como uma importante delegação da SGL coordenada pelo Vice-Presidente da SGL Almirante Nuno 

Vieira Matias. 

 Ainda no mês de Outubro a Secção Luís de Camões promoveu um Colóquio comemorativo 

dos 35 anos da criação desta Secção e prestou homenagem à Profa. Doutora Maria Isabel Rebelo 

Gonçalves. Tratou-se de um colóquio que ocupou todo o dia e em que houve largo número de 

comunicações de interesse. Espera-se que estas intervenções venham a ser recebidas e publicadas em 

um próximo número das “Memórias da SGL”.  

 Em acção cultural conjunta com a Academia de Marinha e a Embaixada da Turquia realizou-

se a 13 de Dezembro, sob o tema “Uma relação entre Portugal e a Turquia em torno de Piri Reis”, um 

colóquio cultural teve dois momentos de realização. 

 Na parte da manhã as conferências decorreram na SGL onde se realizou, ainda, o almoço 

conjunto. Da parte da tarde as comunicações foram apresentadas na Academia de Marinha. Houve a 

apresentação de seis comunicações sendo duas feitas por investigadores turcos que se deslocaram ao 

nosso país. As restantes quatro comunicações estiveram a cargo de investigadores nacionais. O 

embaixador da Turquia em Lisboa acompanhou o evento. 

 Em 2016 tivemos o pesar de perder alguns dos nossos sócios. Destacamos o falecimento do 

Comandante Eduardo Serra Brandão que foi Presidente da SGL de 1983 a 1988. Tive o privilégio de 
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trabalhar com o Comandante Serra Brandão com vice-presidente da SGL e de apreciar largamente a 

sua inteligência brilhante e dedicação à nossa Sociedade. 

 Referirei ainda os nomes de Dr. João Cesário de Macedo Ferreira da Costa, Dr. Manuel 

Barros Teixeira Homem, Manuel do Rosário Botas, Prof. Dra. Júlia Dias Ferreira Almeida Flor, Dr. 

Vitor Manuel da Silva Veiga, Dr. Tomaz Rebelo Espirito Santo, Dr. António de Almeida Santos, 

Doutor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, Eng. Eurico Brandão de Ataíde Malafaia, Gen. José 

Eduardo Carvalho de Paiva Morão, Prof. Cat. Manuel Augusto Rodrigues e Cte. Joaquim Ferreira da 

Silva. 

2. CONFERÊNCIAS E OUTROS ACTOS PÚBLICOS 

Janeiro 

15 - Conferência “Antoine de La Salle - Um aventureiro na tomada de Ceuta”, promovido pela 

Secção de Estudos Luso-Árabes. Foi orador o Dr. João Abel da Fonseca. 

18 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração com a Comissão Europeia. Foi 

orador o V/Alm. Rebelo Duarte com o tema “A Europa espaço de desenvolvimento e segurança. O 

conceito Estratégico Europeu. A EU e a Nato”. 

19 - Conferência “Patriotas da Causa e Traidores do Reino em 1580: memória das mais antigas 

insígnias das Ordens Militares Portuguesa”, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e 

Falerística. Foi orador o Eng. António Pacheco Trigueiros. 

20 - Conferência “Jihadismo radical: impacto e perspectivas”, promovida pela Comissão de 

Relações Internacionais. Foram oradores: Dr. Raul Braga Pires e Dr. Nuno Tiago Pinto. 

21 - Conferência “A Marinha de Comércio Portuguesa - ponto da situação actual”, promovida pela 

Secção de Transportes. Foram oradores: Almirante Alexandre da Fonseca e Dr. Rui Raposo. 

25 - Conferência “Afonso de Albuquerque: o estratega - guerreiro ou o guerreiro - estratega”, 

promovido pela Secção de História. Foi orador o TCoronel João Brandão Ferreira. 

26 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foram 

oradores os: Eng. Eurico Cabral da Fonseca; Dr. Frazão Gomes e Dra. Maria João Abecassis com o 

tema: “A agricultura”. 

28 - Conferência “Assistência na Universidade de Évora: O Hospital dos Estudantes”, promovida 

pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Doutor Augusto Moutinho Borges. 

Fevereiro 

1 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração com a Comissão Americana. Foi 

orador o Doutor José Caleia Rodrigues com o tema: “As desigualdades energéticas no continente 

europeu - Consequências geoestratégicas”. 
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4 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foram 

oradores os: Eng. João Proença e Dra. Madalena Pinheiro com o tema “A Livre Circulação de 

Trabalhadores”. 

5 - Conferência “A Colecção egípcia da Sociedade de Geografia de Lisboa: contexto arqueológico, 

simbólico e social”. Foi orador o Doutor Rogério de Sousa. 

10 - Conferência “Diagnosticando maleitas nas obras literárias portuguesa - dos trovadores a 

Camões”, promovida pela Secção de História. Foi oradora a Dra. Cristina Moisão. 

15 - Conferência Os retábulos indo-portugueses - Trajectos artísticos, inculturação e arte”, 

promovida pela Comissão Asiática e pela Secção de Artes e Literatura. Foi oradora a Doutora 

Mónica Esteves Reis. 

17 - Ciclo de Conferências “Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações “, promovido pela 

Secção de Arqueologia. Foram oradores: Dra. Tânia Manuela Casimiro e Dr. João Pedro Gomes. 

18 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foram 

oradores os: Dr. João Menezes, Emb. João Rosa Lã e Emb. José Carlos Cruz de Almeida, com o tema 

“As Questões Institucionais” e o “Direito Derivado”. 

19 - Conferência “O Caminho de Ferro em Portugal. Que Futuro?”, promovida pela Secção de 

Transportes. Foram oradores: Eng. Luís Cabral e Silva e Eng. Cardoso dos Reis. 

24 - Conferência “A Arte Nianja - Colectânea de exemplares, recolha de uma Comissão Militar em 

África”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. Doutor José Manuel Martins 

Ferreira. 

25 - Conferência “Jorge Marçal da Silva; médico e fotógrafo”, promovida pela Secção de História 

da Medicina. Foi orador o Dr. Manuel Mendes Silva. 

26 - Conferência “Alterações climáticas - Cimeira de Paris: porque vai a economia mundial ter de 

mudar?”, promovida pela Secção do Ordenamento do Território e Ambiente. Foi orador o Professor 

Francisco Ferreira. 

27 - Conferência “Duas cartas de Armas e duas genealogias do reinado de D. Afonso VI: algumas 

reflexões genealógicas e políticas”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. 

Foi orador o Dr. Fernando Correia da Silva. 

29 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Prof. Doutor Félix Ribeiro com o tema: 

“O Reposicionamento Estratégico dos EUA. A evolução da parceria estratégica com a Europa e com 

a Ásia. Oportunidades e desafios para Portugal”. 

 

 

 



8

 
 

Março 

3 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foram 

oradores os: Dr. Pedro Ordaz, Eng. Eurico da Fonseca e Dr. António Cabral Liz com o tema “As 

negociações entre Portugal e Espanha”. 

4 - Conferência “Um acto de Solidariedade há 100 anos (protagonizado pela Cruz Vermelha 

Portuguesa) ”, promovida pela Secção de Solidariedade e Politica Social. Foi orador o Alm. Luiz 

Gonzaga Ribeiro. 

5 - Jornada “Memórias dos Fragateiros”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Vários 

oradores. 

7 - Conferência “Aproximações e afastamentos de Cristóvão Colón à Corte de Dom João II”, 

promovida pela Comissão Corte-Real. Foram oradores: os Engenheiros José Mattos e Silva e 

António Mattos e Silva. 

9 - Ciclo de Conferências Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e 

Responsabilidades Estratégicas”, promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o TCor. 

João José Brandão Ferreira com o tema: “O Paradoxo Jurídico-político Alemão: Uma questão nunca 

debatida na União Europeia”. 

14 - Ciclo de Conferências Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e 

Responsabilidades Estratégicas”, promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração 

com a Comissão Americana. Foi orador o Prof. Doutor Heitor Romana com o tema: “A Emergência 

da China. Consequências do processo de afirmação económico-estratégico. Incidência nos países da 

CPLP”. 

15 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foram 

oradores os: Dr. António Peres Metelo, Dr. José Amaral, Dr. Nuno Jonet e Dra. Teresa Sousa com o 

tema “A Visão dos Jornalistas que acompanharam as negociações”. 

17 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Ricardo Ávila Ribeiro, 

Nuno Neto, Paulo Rebelo e Miguel Rocha, Clementino Amaro e Ana Cristina Martins. 

18 - Conferência “A língua portuguesa no Mundo. O caso da Ásia”, promovido pela Comissão 

Asiática. Foi oradora a Profa. Paula Laborinho. 

18 - Conferência “O Tribunal internacional de Justiça e o Tribunal Internacional do Direito do Mar: 

experiências de um jurista português”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi 

orador o Doutor Sérvulo Correia. 

21 - Ciclo de Conferências Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e 

Responsabilidades Estratégicas”, promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração 
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com a Comissão Europeia. Foi orador o Prof. Miguel Mattos Chaves com o tema: “O Motor 

Europeu: ambiguidade e futuro”. 

22 - Conferência “Raízes tavaredenses dos Águas”, promovida pela Secção de Genealogia, 

Heráldica e Falerística. Foi orador o Dr. José Filipe Menéndez. 

23 - IV Congresso da Cidadania Lusófona - O Balanço da CPLP, promovido pelo Movimento 

Internacional Lusófono. 

23 - Conferência “Os Templários e a Igreja de Santa Maria do Olival de Tomar”, promovido pela 

Secção de História e em colaboração com a Secção de Cristo e a Expansão. Foi orador o Mestre 

Ernesto Jana. 

29 - Seminário “Hotelaria e Turismo na Sociedade: Qualidade e Responsabilidade Social”, 

promovido pela Secção de Turismo. Vários oradores. 

31 - Conferência “António Ferreira; Cirurgião do século XVII. O Paré dos Portugueses”, promovido 

pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Dr. João Fortuna Campos. 

Abril 

5 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia e em colaboração com o Olisipo Fórum. 

Foi oradora a Dra. Maria Alexandra Gago da Câmara com o tema “A recriação virtual de Lisboa 

antes do Terramoto: um estudo de caso”. 

5 - Conferência “A Politica de Coesão em Portugal: resultados e desafios”, promovido pela Secção 

do Ordenamento do Território e Ambiente. Foi orador o Doutor Duarte Rodrigues. 

7 - Sessão de Encerramento do Ciclo Memórias da Adesão, promovido pela Comissão Europeia, 

dedicado ao tema “O day-after: uma pesada herança ou uma porta aberta ao futuro?”. Foi orador o 

Dr. Vítor Martins. 

11 - Conferência “A actuação da SGL (em particular da sua Secção de Transportes) desde o 

encontro promovido em colaboração com o IST sobre o novo Aeroporto de Lisboa”. Foi orador o 

Prof. António Brotas. 

12 - Conferência “A Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica no contexto do Iluminismo e da 

especialização das Instituições Científicas Europeias”. Foi orador o Prof. Doutor Carlos Moura 

Martins. 

12 - Ciclo de Conferências Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e 

Responsabilidades Estratégicas”, promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração 

com a Secção de Geografia dos Oceanos. Foi orador o Doutor Bruno Cardoso Reis com o tema: “A 

valorização estratégica do Atlântico no Século XXI. A Geoeconomia e as relações transatlânticas”. 
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15 - Conferência “A introdução do gás natural como combustível marítimo - implicações técnicas e 

logísticas”, promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores: Alm. Gonçalves Brito, o Eng. 

Jorge Antunes e o Eng. Pedro Furtado. 

18 - Conferência “Celebrar Shakespeare no IV Centenário da sua morte”, promovido pela Secção de 

Artes e Literatura. Oradores: Profa. Rosário Monteiro, Prof. Mário Avelar, Prof. José Manuel 

Castanheira, Carlos Avillez e Ângela Pinto. 

19 - Conferência “A rota de regresso de Cristóvão Colon - motivações e consequências da sua vinda 

a Portugal”, promovido pela Comissão Côrte-Real”. Oradores: Carlos Calado, Carlos Paiva Neves e 

J. Brandão Ferreira. 

19 - Seminário Internacional de Falerística, promovido pela Secção Genealogia, Heráldica e 

Falerística intitulado: “Falerística - Moderna por Tradição - História e Cientificidade”. Vários 

oradores. 

20 - Conferência “A APAV ao serviço das vítimas de crimes em Portugal”, promovido pela Secção 

de Solidariedade e Politica Social. Orador: Dr. João Lázaro. 

20 - Ciclo de Conferências Encontros Era, promovido pela Secção de Arqueologia, sobre o tema “A 

necrópole romana do Batum (Baleizão, Beja) ”. Foram oradores: Drs. João Carvalho e Dra. Marina 

Lourenço. 

21 - Conferência “A produção recente de periferias urbanas africanas. Discursos, práticas e 

configuração espacial: Maputo versus Luanda e Joanesburgo”, promovida pela Comissão Africana. 

Foi oradora a Prof. Doutora Vanessa Melo. 

21 - Conferência “Do protocolo de Estado ao Protocolo de Empresa: uma mais-valia das Relações 

Públicas para a Comunicação institucional”, promovido pela Secção de Ciências da Comunicação. 

Foi oradora a Doutora Anabela Félix Mateus. 

26 - Conferência “A União Europeia Migrações e Desenvolvimento”, promovida pela Comissão de 

Emigração. Foi oradora a Doutora Teresa Moura. 

26 - Conferência “A Heráldica das Forças Nacionais Destacadas como elemento de identificação e 

de integração no teatro de Operações”, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e 

Falerística. Foi orador o Mestre José Colaço. 

27 - Conferência “O Projecto Erasmus - Portugal e a Europa”, promovida pela Secção de Instrução 

Pública. Vários oradores. 

28 - Conferência “Lisboa e a saúde em 1887”, promovida pela Secção de História. Foi oradora 

Doutoranda Patrícia Moreno. 
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Maio 

2 - Conferência “As fortificações da Áustria - Hungria no Sud - Tirol ao longo da fronteira com o 

Reino de Itália 1833-1915”, promovida pela Secção de Estudos do Património. Foi orador o Arq. 

Paolo Bortot. 

2 - Conferência A defesa do Tejo - da Reconquista à actualidade”, promovida pela Secção da Ordem 

de Cristo e a Expansão. Foi orador o Cor. Eng. José Paulo Ribeiro Berger. 

4 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador do Dr. Henrique Sousa Neto com o tema 

“A Economia Mundial. Dinâmicas, processos e perspectivas. Oportunidades Estratégicas para 

Portugal”. 

5 - Conferência “António Damas Mora: um médico português nos trópicos”, promovida pela Secção 

de História de Medicina. Foi orador o Dr. Luiz Damas Mora. 

9 - Seminário “O Mar Português na Perspectiva da Ciência e da Estratégia”, promovida pela Secção 

de Geografia dos Oceanos, pelo Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico e pelo Centro de 

Ciências do Mar e do Ambiente, por ocasião da celebração do Dia da Europa. 

10 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Doutor Nuno Martins 

Ferreira com o tema “Destruição e (re) nascimento no Tejo: olhar sobre o terramoto de 1755 e a ida 

da Corte para o Brasil em 1807”. 

10 - Conferência “O Jihadismo radical no Sahel e no Golfo da Guiné”, promovido pela Comissão de 

Relações Internacionais e pela Secção de Ciências Militares. Foram oradores os Embaixador 

Francisco Henriques e Doutor Nuno Lemos Pires. 

11 - Conferência “Cartas do Céu de Reis de Portugal”, promovido pela Secção de Geografia 

Matemática e Cartografia. Foi oradora a Professora Carlota Simões. 

13 - Conferência “O Porto de Leixões e os hidrocarbonetos”, promovida pela Secção de Transportes. 

Foram oradores os Engs. Renato Pereira da Silva e Brogueira Dias. 

16 - Conferência “História e Jornalismo - Caminhos paralelos para um objectivo comum”, 

promovida pela Secção de Ciências da Comunicação. Foi orador o Dr. Luís Marinho. 

16 - Ciclo de Conferências “Os Empresários Portugueses face à Europa”, promovido pela Comissão 

Europeia. Vários oradores que apresentaram o tema “A segurança e a sustentabilidade do 

medicamento em Portugal, os desafios atuais e as respostas europeias”. 

17 - XI Seminário “Vias, rotas e trajectos: para uma Arqueologia das Mobilidades”, promovido pela 

Secção de Arqueologia. Vários oradores. 

17 - 6º Ciclo de Conferências “Relações Luso-Italianas Homo est minor mundus. Construção de 

Saberes luso-italianos na Época Moderna “, promovido pela Secção de Artes e Literatura. Foi orador 



12
 

 

o Dr. Paulo Lopes com o tema “Entre a Itália Portugal. A circulação cultural promovida pelo abade 

D. Gomes e Frei Estevão de Aguiar no século XV”. 

18 - Ciclo de Conferências “A Europa - presente e futuro”, promovida pela Comissão Europeia. Foi 

orador o Dr. António Vitorino com o tema “A Europa na Encruzilhada”. 

19 - Conferência “D. João III e o Tratado de Saragoça”, promovida pela Comissão Côrte-Real. 

Foram oradores os Engs. José Mattos e Silva e António Mattos e Silva. 

20 - I Seminário Ibérico de Ex-Líbris Entre a Imagem e a Palavra, promovido pela Secção de 

Genealogia, Heráldica e Falerística. Vários oradores. 

20 - Conferência “Turismo marítimo e costeiro: que perspectivas para a formação de valor e a 

criação de emprego?” em evocação do Dia Europeu do Mar e promovido pelas Secções de Turismo e 

de Geografia dos Oceanos. Vários oradores. 

23 - Seminário “Portugal - Japão: Relações bilaterais nos nossos dias”, promovido pela Comissão 

Asiática. Vários oradores. 

25 - Conferência “O acervo ceroplástico do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da 

Universidade de S. Paulo: História de uma experiência”, promovido pela Secção de História da 

Medicina. Será orador o Prof. Doutor André Mota. 

30 - Conferência “Obras Estruturantes da Cidade de Lisboa. Das origens à atualidade”, promovida 

pela Secção de Ordenamento do Território e Ambiente. Foi orador o Eng. Pompeu dos Santos. 

31 - Conferência Internacional “25º Aniversário dos Acordos de Paz em Bicesse”, em colaboração 

co a Academia Internacional da Cultura Portuguesa e pela Embaixada de Angola em Portugal. Vários 

oradores. 

Junho 

6 - Colóquio “As Alterações Climáticas - A Cimeira de Paris - Riscos Hídricos no Continente 

Português”, promovido pela Comissão de Protecção da Natureza. Vários oradores. 

14 - Conferência “Memória sobre os trabalhos geodésicos executados em Portugal, de Filipe 

Folque”, promovido pela Secção de Geografia, Matemática e Cartografia. Foi orador o Cte. Costa 

Canas. 

15 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Guilherme Cardoso, 

Carlos Didelet e Eva Leitão com o tema “A ocupação Humana durante a Pré-História em Monsanto”. 

15, 16 e 17 - Conferência “história da História...os últimos quarenta anos PALOP”, promovida pela 

Comissão Africana. Foi orador o Prof. Doutor Carlos Cardoso. 

16 - Conferência “A actividade Marítima - Qualificação e Certificação”, promovida pela Secção de 

Transportes. Oradores: Cte. Luís Pereira da Costa e Cte. Carlos Sousa Coutinho. 
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20 - Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage, promovida pela Secção de Artes e 

Literatura. Foram oradores: Pedro Martins, Álvaro Arranja, Ana Margarida Chora e Daniel Pires. 

20 - Seminário “Portugal - Índia: Relações bilaterais nos nossos dias”, promovido pela Comissão 

Asiática. Vários oradores. 

21 - Almoço-debate “O financiamento do terrorismo na era do jihadismo global” promovida pela 

Secção de Jurisprudência. Foi orador o Prof. Doutor Felipe Pathé Duarte.  

21 - Sessão de encerramento do ano académico 2015/2016, promovido pela Secção de Genealogia, 

Heráldica e Falerística. Foi orador o Dr. Vitor Escudero com o tem “O Tosão de Ouro e a fratria 

cavalheiresca - um estudo de Falerística”. 

23 - Conferência “Elementos para a construção do Mapa Topográfico da Guiné (1945-1949)”, 

promovido pela Secção de História. Foi orador o Cte. Carlos Valentim. 

23 - Ciclo de Conferências “Os Empresários Portugueses face à Europa”, promovido pela Comissão 

Europeia. Vários oradores que apresentaram o tema “O Novo Turismo”. 

24 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração com a Secção de Transportes. Foi 

orador o Prof. Paulino Pereira com o tema “A circulação de passageiros e mercadorias no século XXI 

- Impacto sobre Portugal”. 

28 - Lançamento do Livro “Memórias da Adesão - à Mesa das Negociações”, promovido pela 

Comissão Europeia. A apresentação do livro foi feita pela Profa. Fernanda Rollo, Secretária de 

Estado da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. 

28 - Seminário “Camilo Pessanha em três Dimensões - Poesia, Direito e Sinologia - Evocação do 

Poeta no 90º ano da sua morte”, promovido pelas Comissão Asiática e pela Secção de Artes e 

Literatura. Vários oradores. 

30 - Conferência “Introdução à História da Dor”, promovida pela Secção de História da Medicina. 

Foi orador o Prof. Joaquim Figueiredo Lima. 

Julho 

4 - Conferência “Dada nas vanguardas e rupturas artísticas do século XX: acção, experimentação ou 

novas categorias estéticas”, promovido pelas Secções de Artes e Literatura e Estudos do Património. 

Foi oradora a Profa. Ana Guerreiro. 

6 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração com a Secção de Economia. Foi 

orador o Prof. Dantas Saraiva com o tema “Economia Portuguesa - Uma perspectiva sobre a análise 

da conjuntura”. 

7 - Ciclo de Conferências “Relações Luso-Italianas Homo est minor mundus. Construção de 

Saberes luso-italianos na Época Moderna” promovido pela Secção de Artes e Literatura, sobre o 
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seguinte tema: “Escritos no Ghetto. Livros e saberes dos judeus portugueses de Veneza (séculos XVI 

e XVII) ”. Foi oradora a Doutora Susana Mateus. 

13 - Conferência “Criação de um mapa de densidade de pontos: população residente em Portugal 

Continental”, promovida pela Secção Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Prof. Doutor 

José António Tenedório. 

14 - Conferência "Os biombos cartográficos japoneses do século XVII na perspectiva da «Geografia 

da Arte» ", promovida pela Comissão Asiática. Foi oradora a Profª. Dra. Alexandra Curvelo. 

14 - Conferência “Instrumentos médico-cirúrgicos e a sua contribuição para o estudo da medicina 

grego-romana”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Dra. Maria do 

Sameiro Barroso. 

20 a 23 - Congresso Internacional “Os Trinitários e os Mercedários no Mundo Luso-Hispânico - 

História, Arte e Património”, promovida pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Vários 

oradores. 

Setembro 

7 a 9 - Congresso Internacional “Reinaldo Oudinot e o seu Tempo (1766-1807)”, no âmbito das 

Comemorações dos 250 Anos da sua vinda para Portugal, promovido pela Secção da Ordem de 

Cristo e a Expansão. Vários oradores. 

15 - Ciclo de Conferências “A Europa - presente e futuro”, promovida pela Comissão Europeia. Foi 

orador o Prof. José Félix Ribeiro com o tema “A Europa na Encruzilhada - Cenários para o futuro da 

União Europeia”. 

16 - Conferência “A contribuição da indústria naval nacional para a actividade marítima em 

Portugal”, promovido pela Secção de Transportes. Foram oradores os Ctes. José Ventura de Sousa e 

Hugo Bastos. 

19 - Conferência “Património partilhado: Arquitectura e colonialismo” promovida pela Secção de 

estudos do Património. Foi oradora a Profa. Ana Vaz Milheiro. 

20 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração com a Comissão de Relações 

Internacionais. Foi orador o Gen. José Freire Nogueira com o tema “Portugal e o Espaço Regional”. 

21 - Conferência “Geoestatística. Aplicação à hidrogeologia”, promovida pela Secção de Geografia, 

Matemática e Cartografia. Foi orador o Prof. Doutor Luís Ribeiro. 

22 - Conferência “Uma longa história de 118 anos de associativismo médico contada em gotas e em 

30 minutos”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Dr. Carlos Vieira Reis. 

26 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares e em colaboração com a Comissão Americana. Foi 
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orador o Doutor José Caleia Rodrigues com o tema “A Segurança Energética: Incidência em 

Portugal”. 

26 - Seminário do Mar dedicado à “Opção Atlântica de Portugal”, promovida pela Secção de 

Geografia dos Oceanos. Foi orador o Prof. Cat. João Ferreira do Amaral. 

28 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Nuno Mota, Cristina 

Nozes e Ana Caessa que desenvolveram o tema “Actualidade acerca do Criptopórtico Romano de 

Lisboa: as escavações arqueológicas e o projecto de estudos e valorização”. 

29 - Conferência “50 Anos da Ponte sobre o Tejo em Lisboa. Novos Desafios”, promovida pela 

Secção de Ordenamento do Território e Ambiente. Foi orador o Eng. Silvino Pompeu Santos. 

30 - Seminário “O Projecto Nós Propomos! Na cidade de Lisboa”, promovido pela Secção de 

Ordenamento do Território e Ambiente. Vários oradores. 

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) - nas Jornadas Europeias do Património/2016, 

promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Vários oradores. 

Outubro 

3 - Conferência “A Montanha contra o Deserto - A competição geopolítica entre Teerão e Riade”, 

promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi orador o Doutor Miguel Monjardino. 

6 -Conferência “Macau na Década de 1950 - memórias de um Tempo de Paz após a Guerra do 

Pacífico”, promovida pela Comissão Asiática. Foi orador o Dr. Jorge Rangel. 

7 - Mesa Redonda “Medicina Popular em Portugal - Um Património Imaterial em vias de 

Extinção?”, promovido pela Secção de Antropologia. Vários oradores. 

7 - Almoço-Debate “MiFID - Consultoria para Investimento”, promovido pela Secção de 

Jurisprudência. Foi orador o Dr. Pedro Silveira Assis. 

11 - Almoço-Debate “A Relação entre as Funções de Auditoria e de Compliance e os Supervisores 

do Sector Financeiro” promovido pela Secção de Jurisprudência. Vários oradores. 

12 - Almoço-Debate “Tratamento de Dados - Questões de Concorrência e de Privacidade” 

promovido pela Secção de Jurisprudência. Vários oradores. 

13 - Ciclo de Conferências “A Europa - presente e futuro”, promovida pela Comissão Europeia. 

Foram oradores os Prof. Fernando Teixeira e Prof. João Ferreira do Amaral com o tema “A Europa 

na Encruzilhada - o Futuro do Euro”. 

13 - 6º Ciclo de Conferências “Relações Luso-Italianas Homo est minor mundus. Construção de 

Saberes luso-italianos na Época Moderna “, promovido pela Secção de Artes e Literatura. Foi orador 

o Prof. Henrique Leitão com o tema “Galileu na China, via Lisboa”. 
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17 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Prof. Doutor João Carlos Espada com o 

tema “Portugal, a Europa e o Atlântico”. 

17 - Seminário do Mar dedicado à “Opção Atlântica de Portugal”, promovida pela Secção de 

Geografia dos Oceanos. Foi orador o Prof. Doutor António Pascoal. 

19 - Conferência "A falência da empresa sul-coreana Hanjin: implicações jurídicas e o seu impacto 

no comércio marítimo” promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores a Drª Alexandra von 

Bohm-Amolly e o Eng. Jorge de Almeida. 

Serão oradores a Drª Alexandra von Bohm-Amolly e o Eng. Jorge de Almeida. 

20 - Conferência “Francisco Cambournac - Médico Português e Cidadão do Mundo”, promovida 

pelas Secções de História da Medicina e Solidariedade e Política Social. Foi orador o All. Luiz 

Gonzaga Ribeiro. 

20 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Isabel Moitinho de 

Almeida e Fernando Real com o tema: “A geologia e a geomorfologia no povoamento de Lisboa”. 

20 - Conferência “Macau na Década de 1960 - Mudança e Progresso” promovido pela Comissão 

Asiática. Orador: Prof. Doutor Manuel Rodrigues. 

20 e 21 - Colóquio Comemorativo “35 anos da Secção Luís de Camões” e homenagem à Profa. 

Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves. Vários oradores. 

26 - Ciclo de Conferências “Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações “, promovido pela 

Secção de Arqueologia. Orador: Dr. João Carlos de Senna-Martinez com o tema “A perdida Orca da 

Lapa do Lobo: novas perspectivas após as campanhas de 2015 e 2016. 

27 - Conferência “O papel da Administração Pública Local na promoção do empreendedorismo em 

Portugal”, promovido pela Secção de Administração Pública. Oradora: Patrícia Jardim da Palma. 

27 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Dr. Luís Raposo com o tema 

“Lisboa e o Tejo: breves reflexões em quatro andamentos”. 

28 - Conferência “Mapas e cartas na Idade Média e Renascimento: o mesmo género ou paradigmas 

diferentes?”, promovido pela Secção de Geografia, Matemática e Cartografia. Orador: Cte. Joaquim 

Alves Gaspar. 

Novembro 

2 - Colóquio Comemorativo “200 Anos do Nascimento de D. Fernando II”, promovido pelas 

Secções de Arqueologia e Genealogia, Heráldica e Falerística. Vários oradores. 
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3 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea: Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea”, promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Dr. Luís Raposo com o tema 

“Lisboa e o Tejo: breves reflexões em quatro andamentos. 

4 - Conferência “Patrimónios (des) protegidos: Aljezur e a praia de Monte Clérigo - entre planos e 

(i)realidade”, promovida pela Secção de Estudos do Património. Oradores: Drs. Nuno Barros e Vitor 

Faustino. 

9 - Ciclo de Conferências Encontros Era, promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Dr. 

Rui Ramos com o tema “Os Monumentos sob Tumuli das Motas (Monção) ”. 

10 - Ciclo de Conferências “A Europa - presente e futuro”, promovida pela Comissão Europeia. 

Oradores: Dr. Nuno Rogeiro e Dr. Carlos Gaspar, com o tema “A Europa depois do Brexit”. 

10 - Conferência “Destino - Macau - 1970”, promovida pela Comissão Asiática. Foi oradora a Dra. 

Beatriz Basto da Silva. 

11 - Conferência “Valores Públicos e privados: estudos dos candidatos a direcção superior da 

Administração Pública”, promovida pela Secção de Administração Pública. Oradores: Professor 

Doutor João Bilhim e Professor Doutor Pedro Correia. 

16 - Jornada Comemorativa “Dia Nacional do Mar”, promovida pela Secção de Geografia dos 

Oceanos. 

Vários oradores. 

16 - Conferência “Comunicação dos candidatos presidenciais americanos na rede social “Facebook” 

– análise do período das convenções democrata e republicana (2016) ”, promovida pela Secção de 

Ciências da Comunicação. Foi orador o Prof. Doutor Bruno Ferreira Costa. 

18 - Conferência “Utopia e distopia na épica e na lírica camoniana – o episódio da ‘Ilha dos 

Amores’ e as ‘oitavas a D. António de Noronha’, sobre o desconcerto do mundo”, promovida pela 

Secção Luís de Camões. Foi orador o Dr. João Abel da Fonseca. 

21 - Conferência “FACTCA e CRS - Building Expertise”, promovida pela Secção de Jurisprudência. 

Vários oradores. 

22 - Conferência  “Considerações de um Antropólogo Cultural sobre a obra de Assahel Jonassane 

Mazula – História dos Nianjas”, promovida pela Secção de Antropologia e pelo Núcleo de Sócios 

Apoiantes da Biblioteca. Foram oradores: Professor Doutor João Pereira Neto e Prof. Dr. António 

Vermelho do Corral. 

23 - Seminário “Fragmentos de Arqueologia de Lisboa - Diz-me o que comes...Alimentação, antes e 

depois da cidade”, promovido pela Secção de Arqueologia. Vários oradores. 

23 - Conferência “Moçambique: rumo à guerra civil?”, promovida pela Comissão Africana. Orador: 

Prof. Michel Cahen. 
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24 - Conferência “Memórias de Macau - Década de 80, a Década da Mudança”, promovido pela 

Comissão Asiática. Foi orador a Profa. Dra. Fernanda Ilhéu. 

24 - Conferência “Assistir aos doentes e enfermos nos cenóbios franciscanos em Portugal: Convento 

dos Capuchos em Sintra, Convento de Mafra e Convento de S. Francisco de Paula em Lisboa: 1560-

1834”, promovida pela Secção de História da Medicina. Orador: Prof. Doutor Augusto Moutinho 

Borges. 

24- Conferência “Corporate Governance & Forensics”, promovida pela Secção de Jurisprudência e 

em colaboração com a PLMJ. Vários oradores. 

25 - Conferência “Segurança ferroviária em Portugal. Os recentes acidentes ferroviários em Espanha 

também poderiam ter ocorrido em Portugal?", promovida pela Secção de transportes. Oradores: Engº 

Fernando Redondo e Engº Luís C. Silva. 

25 - Jornadas da “Jurisprudência Laboral”, promovidas pela Secção de Jurisprudência e pelo Centro 

de Estudos Judiciários. Vários oradores. 

29 e 30 - Colóquio Internacional “Academias e Sociedades Científicas no Mundo Português, 1720-

1940”, organizado pela Secção História da SGL com colaboração do Instituto de História 

Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Vários oradores. 

Dezembro 

5 - Conferência “Robótica Subaquática, Mercados e Formas de Valorização”, promovida pela 

Secção de Geografia dos Oceanos. Foi orador o Dr. Lino Fernandes. 

5 - Colóquio “Congressos e Exposições: Memória e Património” promovido pela Secção de Estudos 

do Património. Vários oradores. 

12 - Conferência “O episódio do «Velho do Restelo»: projectos de Portugal em vozes cruzadas. 

Uma homenagem a Borges de Macedo”, promovida pela Secção Luís de Camões. Foi oradora a 

Doutora Margarida Garcez. 

12 - Sessão de Homenagem ao Senhor Arquitecto Segismundo Ramires Pinto, nas Comemorações 

dos seus 50 Anos de Actividade Artística, Heráldica e Ex-Librística, promovida pela Secção de 

Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Arquitecto Segismundo Pinto. 

13 - Sessão Cultural “Uma relação entre Portugal e a Turquia em torno de Piri reis”, promovida pela 

SGL em colaboração com a Academia de Marinha e a Embaixada da Turquia. Vários oradores. 

14 - Conferência “Como peças de Xadrez num tabuleiro - Os castelos portugueses entre meados de 

Duzentos e meados de Trezentos”, promovida pela Secção de História. Orador: Doutor Miguel 

Gomes Martins. 

15 - Conferência “1990 - A década da transição: olhares de um espectador”, promovida pela 

Comissão Asiática. Foi orador o Dr. Carlos Piteira. 
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16 - Conferência “Migração: Rejeição ou Entendimento”, promovida pela Comissão de Emigração. 

Vários oradores. 

19 - Conferência “Recursos Naturais e Valores da Paisagem no Parque Natural da Serra da Estrela – 

Impactos dos incêndios florestais nos seus habitats e ecossistemas”, organizada pela Comissão de 

Protecção da Natureza, comemorando os 40 anos de actividade do PNSE. Orador: Dr. José Conde. 

 

3. BOLETIM 

Diretor: Prof. Doutor João Pereira Neto 

Foi editado e distribuído aos sócios o Boletim de 2015. Trata-se de um volume especial dedicado aos 

140 anos da SGL. 

 

4. COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS 
Regista-se a atividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos 

respetivos presidentes. 

 

4.1 - Comissão Africana 

Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli 

Em reunião realizada no dia 28 de Janeiro na sala de convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa 

(SGL), tiveram lugar as eleições da Comissão, tendo sido reeleitos: 

Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias 

Vice-Presidente: Doutor José Manuel de Braga Dias 

Secretária: Mestre Maria da Luz Ramos 

Vice-Secretário: Mestre Afonso Vaz Pinto 

Atividades realizadas em 2016 no âmbito da Comissão Africana 

1. Conferências Nacionais 

No seguimento da dinâmica de trabalhos anualmente realizados no âmbito da Comissão Africana, 

realizaram-se neste ano de 2016 as seguintes conferências: 

 23 Novembro - Moçambique: rumo à guerra civil? 

Orador: Professor Michel Cahen.  

2. Conferências Internacionais 

Histórias da História… os últimos quarenta anos nos PALOP. 

O interesse desta conferência foi o de trazer à conversa alguns “pedaços” da história mais recente dos 

países em análise. Apresenta-se o programa da conferência. 

15 de Junho - 17H.00 (Sala do Convívio) 

Sessão de abertura 
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Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 

Presidente da Comissão Africana da SGL 

17h.30. Conferência inaugural.  

Histórias da História dos PALOP: aspetos epistemológicos, metodológicos conceptuais.  

Carlos Cardoso. CODESRIA (Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais 

em Africa). Senegal. 

18h.15. O reassentamento, um instrumento de urbanização e controle político-económico: da política 

das Aldeias comunais aos grandes projetos territoriais. Isabel Raposo. Faculdade de Arquitetura da 

Universidade de Lisboa (FAUL) / CIAUD e Gestual 

16 de Junho (Auditório Adriano Moreira) 

10h.00. Emigração temporária: perdas e ganhos do processo de formação de uma Elite de Estado em 

Cabo Verde. Maria da Luz Ramos. CAPP, ISCSP, Universidade de Lisboa. 

10h.30. Comércio informal no feminino: Maputo em tempos de guerra. 

Sónia Frias. ISCSP, Universidade de Lisboa; CEsA / ISEG, Universidade de Lisboa.  

11h.30. Áreas protegidas na República da Guiné-Bissau: o nascimento do Parque Nacional das 

Florestas de Cantanhez e os estudos com primatas não humanos.  

Catarina Casanova. CAPP, ISCSP, Universidade de Lisboa. 

12h.00. Quando os elefantes lutam, a erva sofre" - Estratégias de Conservação e Desenvolvimento 

em Moçambique. Afonso Vaz Pinto. Sociedade de Geografia de Lisboa 

15h. Crescimentos das cidades angolanas em tempos de guerra e paz, de abundância e escassez.  

Cristina U. Rodrigues. The Nordic Africa Institute. Uppsala.  

15h.30. ADRA: um projeto de cidadania num país em construção.  

Fernando Pacheco. ADRA – Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Angola. 

16h.30h. Em Angola...como a literatura e as artes plásticas  (quase) ignoraram a Guerra Civil. José 

Carlos Venâncio. Universidade da Beira Interior; CECS, Universidade do Minho. 

17h.30. Espaços urbanos, espaços rurais: dilemas pós-coloniais de gestão socioeconómica e político-

administrativa em STP. Nazaré Ceita. CIEG, ISCSP, Universidade de Lisboa. 

A Comissão Africana não pode deixar de referir aqui a sua profunda gratidão aos oradores que 

participaram na conferência. 

 

4.2. Comissão Americana 

Presidente: Prof. Doutor José Caleia Rodrigues 

A Comissão Americana, em reunião realizada em 16 de Fevereiro de 2016, pelas 17h30 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: 
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Presidente: 20473 - Doutor José Júlio Caleia Rodrigues 

Vice-Presidente: 19592 - Dr. José Manuel de Braga Dias 

Vice-Presidente: 20174 - Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos 

Secretário: 20676 - Dr. Pedro Ferreira de Carvalho 

Secretária: 20751 - Prof. Doutora Ruth Elisa Correia da Fonseca da Costa Deus 

No âmbito das actividades previstas para 2016 foram realizadas quatro conferências. 

A primeira, integrada no Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e 

Responsabilidades Estratégicas” promovido pela Secção de Ciências Militares em colaboração com a 

Comissão Americana, realizou-se no dia 1 de Fevereiro, às 17h30, no Auditório Adriano Moreira, 

apresentada pelo Doutor José Caleia Rodrigues que desenvolveu o tema “As desigualdades 

energéticas no continente europeu – Consequências geoestratégicas”. 

A segunda, integrada no mesmo ciclo, realizou-se no dia 16 de Fevereiro, às 17h30, no Auditório 

Adriano Moreira, apresentada pelo Prof. Doutor Heitor Romana que desenvolveu o tema “A 

Emergência da China. Consequências do processo de afirmação económico-estratégico. Incidência 

nos países da CPLP”. 

A terceira constou da apresentação do Dr. António Bacelar Carrelhas da sua acção de descida do 

Amazonas no “Caminho de Pedro Teixeira”. Foi realizada em 3 de Maio, às 16h00, no Auditório 

Adriano Moreira, complementada com apresentação do vídeo da viagem acompanhada com 

comentários. 

A quarta, realizada em 26 de Setembro, pelas 17h30, no Auditório Adriano Moreira, foi igualmente 

integrada no Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional – Envolventes e Responsabilidades 

Estratégicas”. A sessão foi introduzida pelo Senhor General João Carlos Geraldes seguindo-se-lhe a 

comunicação do Doutor José Caleia Rodrigues subordinada ao título “A Segurança Energética: 

Incidência em Portugal”. 

Foi considerado o reforço da continuidade de cooperação entre esta Comissão e as outras Comissões 

e Secções, nomeadamente com a Secção de Ciências Militares, tendo já agendado novos eventos para 

o ano de 2017. 

 

4.3. Comissão de Emigração 

Presidente: Professora Doutora Maria Beatriz Rocha-Trindade 

Na sequência do convite que me foi dirigido, a título pessoal, pelo Presidente da Sociedade de 

Geografia de Lisboa (Prof. Eng. Luís Aires Barros), por intermédio do Senhor Secretário-Perpétuo 

(Prof. Doutor João Pereira Neto), que aceitei, passei desde essa data a assegurar a direção da 

Comissão de Emigração. Imediatamente a seguir tomei a decisão de a transformar num grupo 

coordenador, de dimensão restrita (Prof. Doutor Jorge Macaísta Malheiros/ geógrafo; Prof.ª Doutora 
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Ana Cristina Pereira Neto/antropóloga), que comigo pudesse tomar a responsabilidade conjunta do 

trabalho a desenvolver.  

Posteriormente, foi tentado reunir um conjunto de sócios que manifestasse interesse pela temática. Os 

elementos que passaram a constituí-lo foram selecionados em função das qualidades que os 

caracterizam - uma diferente preparação académica; experiência de vida e perfil profissional, capazes 

de assegurar a visão complementar que exige a análise do fenómeno migratório.  

O programa provisório então estabelecido articulou-se em torno dos temas a seguir enumerados:  

. avaliação da situação atual do fenómeno migratório, cujo ritmo de mobilidade e alargamento 

assumem uma nova configuração; 

. desenvolvimento de um programa e estabelecimento de um calendário de atividades, que 

articulassem a informação a ser prestada à própria SGL e aos públicos-alvo definidos; 

. formatação diversificada das reuniões de reflexão que integrem tanto a participação ativa dos 

elementos da Comissão como a de convidados que, pela sua especialidade, permitam alargar e 

aprofundar o campo temático de reflexão. 

São membros da Comissão Coordenadora: 

Professora Doutora Maria Beatriz Pinto de Sousa Amorim Rocha-Trindade, sócia n.º 17715 

(Presidente); 

Professora Doutora Ana Cristina Pereira Neto, sócia n.º 18905 (Vogal); 

Professor Doutor Jorge da Silva Macaísta Malheiros, sócio n.º 19507 Vogal). 

13 de janeiro – Reunião de trabalho da Comissão coordenadora. 

A Comissão de Emigração da Sociedade de Geografia de Lisboa, que permaneceu inativa durante um 

considerável período de tempo, foi reativada.  

A Presidência da Comissão solicitou que fosse dado conhecimento formal da decisão tomada, que 

consta nas Atas de reuniões anteriores, realizadas com a presença do Secretário-Perpétuo, Prof. 

Doutor João Pereira Neto. 

Pela presente temos o gosto de fazer conhecer os nomes dos sócios contactados, que agora passaram 

a integrá-la como seus membros (vogais). 

Dr. José Miguel de Carvalho Cerqueira (sócio n.º 19703) 

Dr. José Manuel de Braga Dias (sócio n.º 19592) 

Prof.ª Doutora Sónia Frias (sócio n.º 19235) 

Doutora Patrícia Moreno (sócio n.º 19089) 

Doutor Rui Soares (sócio n.º 20029)  

Mestre Paulo Rocha Trindade (sócio n.º 19783)  
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Em tempo, a proposta para sócio do Dr. Gonçalo Nuno Perestrelo, foi aprovada no decorrer da 

Assembleia Geral Ordinária, que teve lugar no dia 02 de fevereiro - Dr. Gonçalo Nuno Perestrelo 

(sócio nº 20842). 

03 de março - O grupo de vogais reuniu na tarde do dia 3 de março, com a presença de 8 dos seus 

elementos e foi decidido, por unanimidade, propor à Direção da SGL uma justificada alteração do 

título que designa a Comissão, o que viria a ser apresentado superiormente, de modo formal (texto 

escrito e conversa presencial). 

Por decisão geral foi constituído o grupo encarregue da elaboração dessa proposta: J. M. Carvalho 

Cerqueira, J. M. Braga Dias, J. Macaísta Malheiros, A. C. Pereira Neto. 

A segunda reunião restrita de trabalho da Comissão marcada para o dia 11 de abril, deu forma e 

continuidade aos trabalhos encetados. Ficou proposto que, da parte dos elementos da Comissão, seria 

apresentada uma exposição pessoal que refletisse as várias faces do poliedro migratório.  

Foi ainda reconhecida a necessidade de manter uma troca de informação permanente entre os vogais 

e considerar eventuais propostas de ação que viessem a ser apresentadas, ainda que situadas para 

além do programa anual anteriormente estabelecido. 

A Secção de Emigração da Sociedade de Geografia de Lisboa propôs-se realizar um ciclo de três 

sessões abertas centrado na articulação entre um conjunto de elementos temáticos fundamentais: 

migrantes (enquanto pessoas), territórios, políticas e identidades (contacto, reconstrução e 

simbolismo). 

Estas sessões, de caráter interdisciplinar, de cariz aberto e não estritamente técnico, pretendiam, por 

um lado, promover a discussão sobre o fenómeno migratório contemporâneo no contexto da 

sociedade civil e, por outro, esclarecer e debater conceitos, aplicando-os a situações migratórias 

concretas. A sequência temática proposta iniciou-se, precisamente, com um debate em torno da 

evolução dos conceitos de mobilidade, diversidade e migrações, tendo considerado a sua pertinência 

para a compreensão do "momento" migratório atual.  

As duas sessões seguintes pretenderam explorar, sequencialmente: i) as temáticas da política e da 

geopolítica na estruturação do quadro migratório internacional e do imaginário que lhe está associado 

e ii) o desafio do contacto identitário, inserido nos processos de miscigenação e transnacionalidade. 

Acresce a contribuição possibilitada pela análise do simbolismo que os migrantes transportam e 

reconstroem ao longo das “viagens” e da estadia no estrangeiro. 

Temas das sessões (programa provisório): 

1º Mobilidade e Diversidade: Os Conceitos e o seu Uso 

2º Política e Imaginário dos Espaços de Mobilidade 

3º O Poliedro Identitário: Indicadores Culturais 
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11 de março – Solicitação apresentada (em reunião de trabalho) ao Senhor Presidente da Sociedade 

de Geografia de Lisboa, Professor Engenheiro Luís Aires de Barros, para alteração de denominação 

da Comissão de Emigração que passaria a ser designada: Comissão de Migrações. 

Constituindo propósito da reativação desta Comissão (22 junho 2015) dar novas respostas aos 

problemas atuais correlacionados com a temática das migrações, ficou patente, desde o início, a 

necessidade de ser alterada a denominação da Comissão de Emigração - certamente criada para 

estudo da problemática da emigração portuguesa que, devido às dinâmicas da atualidade, não se 

adequa à realidade presente.  

Tendo em conta que a questão das migrações internacionais regressou ao primeiro plano das agendas 

social e política, quer no plano interno, por via do enorme recrudescimento da emigração portuguesa, 

quer no plano europeu, em virtude da chegada maciça de imigrantes forçados (oriundos, sobretudo, 

do Médio Oriente e do norte e nordeste de África), esta Comissão propôs que se passasse a 

denominar de Comissão de Migrações, referindo o propósito de promover a discussão do fenómeno 

migratório contemporâneo no contexto da sociedade civil e, por outro, esclarecer e debater conceitos, 

aplicando-os a situações migratórias concretas. 

22 de março – Encontro de trabalho com o Presidente da Sociedade de Geografia, Professor Luís 

Aires-Barros. 

04 de abril  – Pedido de dispensa de membro da Comissão de Patrícia Moreno. 

26 de Abril (12h00) - Conferência promovida pela Comissão de Emigração, no Auditório Adriano 

Moreira, sobre o tema: “União Europeia- Migrações e Desenvolvimento”, proferida pela Sra. Dra. 

Teresa Moura. 

Entretanto (...) – Foi aventada a hipótese de organização de um evento no Algarve, que passou a ser 

apresentado superiormente ao Presidente da SGL. Anuiu que se avançasse formalmente com a 

proposta até dia 4 de maio, data de uma reunião de Direção, onde seria por ele apresentada a 

iniciativa.  

Estrutura do programa a submeter: 

1. A Sociedade de Geografia de Lisboa como organizadora de um conjunto de palestras académicas 

intituladas TURISMO, MOBILIDADE e TERRORISMO. 

2. Coordenação local feita pela Associação dos Municípios do Algarve (AMAL) e participação das 

Câmaras Municipais de Faro, Tavira e Portimão. 

3. Patrocínio da Região de Turismo do Algarve, Associação dos Hotéis e empreendimentos 

Turísticos do Algarve (AHETA), Associação dos Industriais Hoteleiros, Restauração e Bebidas 

(AIHSA) e empresas hoteleiras que se queiram juntar. 
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4. Colaboração da Universidade do Algarve e outras organizações académicas (politécnicos) e 

escolares. Guarda Nacional Republicana, Policia de Segurança pública, Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (a nível nacional). 

A data ideal seria durante o mês de Outubro ou na primeira quinzena do mês de novembro. 

04 de maio – Envio da proposta formal ao Senhor Presidente SGL. Superiormente aprovada a 

iniciativa teria, no entanto, que substituir o título administrativo anteriormente proposto pelo de 

"Turismo e Mobilidade em Contexto Internacional". 

Reunidos numa Sala de trabalho da SGL (3º andar) os membros apresentaram, individualmente, 

comunicações que transmitiam oralmente a sua perspetiva própria de encarar o fenómeno migratório 

(José Miguel Carvalho Cerqueira, José Manuel de Braga Dias, Jorge Macaísta Malheiros, Ana 

Cristina Pereira Neto e Maria Beatriz Rocha-Trindade). 

18 de junho – Convite dirigido ao jurista Dr. António Pacheco (Fundação Pro-Dignitate) para 

integrar a Comissão de Emigração. 

27 de julho – Solicitação de reserva da Sala de Conferências Adriano Moreira para realização da 

conferência da Comissão de Emigração, a ter lugar em 16 dezembro. 

16 setembro – Proposta para sócia da SGL da geógrafa Doutora Ortelinda Barros (CEPESE/ 

Universidade do Porto). 

21 setembro – Reunião de trabalho sobre a organização e programa definitivo para a conferência 

"Migração: Rejeição ou Entendimento" (16 dezembro 2016). 

8 de outubro – Envio do programa definitivo da Conferência "Migração: Rejeição ou Entendimento" 

ao Secretariado da Sociedade de Geografia para divulgação.  

22 de novembro – Comunicação/ pedido (por parte da Secretaria da SGL) para alteração da Sala de 

Conferências Adriano Moreira para a Sala Algarve (16 dezembro 2016). Posteriormente foi prevista 

que a realização tivesse lugar na Sala de Convívio. 

16 de dezembro – Conferência "Migração: Rejeição ou Entendimento"  

Programa 

Abertura – Prof. Doutor João Pereira Neto 

A Mobilidade como Objeto de Interesse  

Maria Beatriz Rocha-Trindade 

1 – Migrações – Novos Perfis 

José Manuel Braga Dias e Sónia Frias 

Migrações e Segurança 

José Miguel Carvalho Cerqueira 

2 – Mobilidade Cultural e Experiências Vividas 

Potencial Agregador de Práticas Tradicionais 
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Ana Cristina Pereira Neto 

Migrações e Entendimento Global 

Rui Soares 

3 - Jornalismo para a Paz 

Jornalismo ao Serviço dos Valores da Paz, Direitos Humanos, Cidadania, Desenvolvimento e 

Diálogo Inter-Religioso 

António Pacheco 

A conferência teve início após o almoço tomado em conjunto nas instalações da própria SGL e 

contou com a participação de um significativo número de assistentes (21), que mantiveram a sua 

presença até ao encerramento dos trabalhos.  

Entre eles, o diretor do jornal Comarca de Arganil, jornalista António Lopes Machado, viria a 

publicar no número 12.191 (5 de janeiro de 2017, p. 2) um editorial intitulado "Migração: Rejeição 

ou Entendimento" Importante trabalho... 

 

4.4. Comissão de Estudos Côrte-Real 

Presidente: Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho 

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”, a uma 

metodologia de investigação nos dados históricos, genealógicos e heráldicos nas múltiplas gerações, 

quer continentais, quer insulares, quer estrangeiras.  

2 – Fomentar e implantar a nível nacional e internacional a possibilidade de um Simpósio ou 

Congresso com toda a temática da Expansão Marítima, feitos e dados governativos e diplomáticos 

desta Família, conjugando-se com Sociedades e Institutos Congéneres interessados.  

3 – Assim a Comissão de Estudos Côrte-Real determinou que se tomasse em conta o I SIMPÓSIO 

“CÔRTE-REAL” em Angra do Heroísmo (Açores) para Outubro de 2016.   

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 a instituições escolares e outras afins.  

6 – Determinar, que para todas as reuniões desta Comissão, seriam avisados, os seus membros pela 

secretaria da mesma Sociedade, com a antecedência de 2 semanas, sempre que possível na última 

semana do mês em curso.  
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7 – Em cada sessão realizada deverá ser lavrada uma acta e, registada a lista de presença dos seus 

participantes. 

8 – Por motivos de férias, as reuniões serão interrompidas nos meses de Agosto e Setembro.  

9 – Incentivar a concretização de trabalhos, publicações e monografias, no âmbito “Comissão de 

Estudos Côrte-Real”, em Revistas e Cadernos da Especialidade, em particular, nos da própria 

Sociedade de Geografia, Boletim Anual da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, como 

ainda nos Cadernos Barão de Arêde (conceituada revista trimestral de notável implantação em 

Estudos de Genealogia, Heráldica e Ensaios Históricos relevantes). 

10 - Na eventualidade de um rigor científico apelativo, 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. 

Actividades Científicas, quer internas, quer externas à Sociedade de Geografia de Lisboa, durante o 

ano de 2016.  

No ano de 2016, tiveram lugar na SGL, doze reuniões de trabalho, nas respectivas sessões, de 20 de 

Janeiro, 14 de Março, 29 de Março, 14 de Abril, 19 de Maio, 6 de Junho, 7 de Junho, 20 de Julho, 15 

de Setembro, 3 de Outubro, 15 de Novembro e em 13 de Dezembro. 

I – Na Sociedade de Geografia de Lisboa foram proferidas as seguintes Conferências e Palestras: 

Em 24 de Fevereiro, proferimos a palestra “A arte indígena Nyanja – colectânea de alguns 

exemplares, recolha numa comissão militar na Armada em Moçambique” 

Em 7 de Março, os engenheiros José Mattos e Silva e António Mattos e Silva, proferiram a palestra: 

“A aproximação e o afastamento de Cristóvão Colon `a corte de Dom João II” 

Em 19 de Abril, a Associação Cristóvão Colon, nas figuras de Carlos Calado (Presidente da A. C. 

C.), Carlos Paiva Neves e J. Brandão Ferreira, efectuaram a Conferência: “A rota de regresso de 

Cristóvão Colon – motivações e consequências da sua vinda a Portugal”. 

II – Como Presidente da Comissão de Estudos Côrte Real estivemos activos em diversos eventos 

(como presidências de sessões culturais, conferências, visitas guiadas como em lançamentos de 

livros): 

Assim, em 18 de Janeiro na cidade de Tavira, homenageámos os Combatentes da Grande Guerra 

Mundial e em particular a figura de nosso Avô Paterno, Manuel Benjamim Rodrigues Coelho. 

Participámos na Eucaristia, na digna e histórica Igreja da Misericórdia como no lançamento da obra 

de nossa autoria na Sala Capitular da mesma, na presença do senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, Dr Jorge Botelho. O acolhimento do livro “Tavira deverá ter sempre presente os seus 

eternos e dedicados Filhos. - Manuel Benjamim Rodrigues Coelho um notável filho da Cidade de 

Tavira.” foi solene e enaltecido pela Comissão da Liga Militar dos Oficiais da Grande Guerra e da 

Arandis Editora (Algarvia). 

Tivemos a honra e o prestígio de participar na Academia de Letras e Artes nas Sessões: 

Em 18 de Fevereiro na Conferência “A sexualidade vista na Idade Média e Renascimento”. 

Em 24 de Maio na Conferência “A minúcia da pintura de Nuno Gonçalves (?) na conceitualização 

anatómica humana”. 

Em 29 de Junho na Conferência “As bilhas de barro do tempo da rainha Senhora Dona Leonor” 

Em 3 de Novembro na Conferência “A Pedra de Dighton – seus valores e contravalores”. 

Em 7 de Dezembro participamos na XIII Exposição Colectiva da ALA, no Hotel Cidadela (Cascais).  

Tivemos a honra e o prestígio de participar com a Biblioteca Municipal de Tavira – Álvaro de 

Campos, a 12 de Abril com a Palestra: “Renascimento um período inovador na História da 

Humanidade no que concerne à Medicina na figura de André Vesalius”. 

Tivemos a honra e o prestígio de participar, a 5 de Maio em Albufeira, num jantar dos Rotários Clube 

de Albufeira com a Palestra “A Pedra de Dighton (USA) possível marco Lusitano que merece ser 

divulgado”. 

Tivemos a honra e o prestígio de participar a 27 de Maio em Portimão, no Instituto Superior Manuel 

Teixeira Gomes, com a Palestra “O estado da arte na terapêutica cirúrgica actual – versão 

laparoscópica – comparável à navegação marítima subaquática”. 

Participámos a 18 de Junho em Silves, no “X Encontro de Genealogia do Algarve e no I Congresso 

de Genealogia do Algarve”. 

III – Foi de notável referência, o 1º Simpósio Côrte Real nos Açores, em Angra do Heroísmo (12 a 

16 de Outubro).  

Primeiro Simpósio Côrte-Real 

Participação das: Comissão de Estudos Côrte-Real da Sociedade de Geografia de Lisboa e o Instituto 

Histórico da Ilha Terceira. 

Nota de Entrada 

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 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 Doutor, Arcebispo e 
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Arcediago, João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, às celebrações dos 520 anos da morte de 

João Vaz Côrte-Real, em Angra do Heroísmo, muito colaborou e realizou e ofereceu, tanto como 

Presidente do mesmo Simpósio, nas actividades científicas como nas sócio-culturais.  

A Comissão de Estudos Côrte-Real, teve a preocupação logo no início da possível elaboração deste 

Simpósio, numa seleccionada estruturação deste evento, em obediência aos seguintes parâmetros: 

Assim tivemos em juízo, o enaltecimento como:  

COMISSÃO de HONRA: Luís Aires de Barros; Nuno Gonçalo Vieira Matias; Alexandre Maria de 

Sousa Pinto; Carlos Augusto Pulido Valente Monjardino, Avelino Freitas de Meneses, João Gabriel 

do Álamo de Meneses. 

COMISSÃO AÇORIANA DE MÉRITO: 

Jorge Forjaz; Álvaro Pereira da Silva Leal Monjardino; José Guilherme Reis Leite; Francisco dos 

Reis Maduro Dias; Victor Hugo Forjaz; João Gabriel do Álamo de Meneses; Avelino Freitas de 

Meneses; Rute Dias Gregório 

PRESIDENTES DO SIMPÓSIO: José Manuel Martins Ferreira Coelho; João Maria Borges da Costa 

de Sousa Mendes. 

VICES PRESIDENTES: Bernardo Guimarães Fisher de Sá Nogueira; Alexandre Henrique da 

Fonseca; Vicente Martinho Rodrigues; João Emanuel Moniz Campos. 

COMISSÃO ORGANIZADORA: António Mattos e Silva (*); João Maria Borges da Costa de Sousa 

Mendes; José Mattos e Silva; José Manuel Martins Ferreira Coelho 

COMISSÃO CIENTÍFICA: Alexandre Henrique da Fonseca; António Mattos e Silva; Bernardo F. Sá 

Nogueira; Daniel Estudante Protásio; Fernando Águas; João Emanuel Moniz Campos; João Carlos 

Geraldes; José Mattos e Silva; José Manuel Martins Ferreira Coelho; José Gil Teixeira Beltrão; Jorge 

Corte Real Andrade; Luís Soveral Varella; Óscar Caeiro Pinto; Patrícia Moreno Sanches da Gama. 

COMISSÃO de CONTROLE e DIPLOMÁTICA: António Mattos e Silva; José Mattos e Silva; Jorge 

Corte Real Andrade. 

COMISSÃO de CONTAS: Fernando Águas 

COMISSÃO de APOIO da ILHA TERCEIRA:   

- Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores. 

- Secretaria Regional de Educação e Cultura do Governo Regional dos Açores. 

- Presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

- Instituto Histórico da Ilha Terceira. 

PROGRAMA GERAL 

Como PROGRAMA GERAL transcrevemos: 

12 de Outubro de 2016 (4ª feira) 
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Durante a manhã, chegada a Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores (ao Aeroporto das Lajes), da 

maioria dos participantes. 

Instalação dos participantes no Hotel Caracol, etc. 

14h00 – Visita guiada ao Museu de Angra (Local: antigo Convento de São Francisco, na ladeira de 

São Francisco, Angra) 

15H30 – Visita guiada à Cidade de Angra (orientada pelo Dr. Francisco dos Reis Maduro-Dias, sócio 

e antigo Presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira e técnico superior do Museu de Angra) 

(Local da concentração dos participantes: à saída do Museu de Angra). A visita à Cidade de Angra 

termina no recentemente inaugurado Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, do 

Museu de Angra, instalado no antigo Hospital Militar da Boa Nova, na rua da Boa Nova, Angra. 

20H30 – Recepção oferecida pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (local: Restaurante 

Q.B., na Quinta dos Fournier, São Carlos) (Nota: esta Quinta fica a cerca de 800 metros do Hotel do 

Caracol e a Câmara Municipal fornecerá transporte para a ida, a partir do Hotel do Caracol). 

13 de Outubro de 2016 (5ª feira) 

Dia livre para eventuais deslocações. 

A grande maioria dos congressistas e famílias, optaram pelo programa agendado anteriormente em 

Lisboa pela “Halcon”, assim com ocupação do dia inteiro com almoço. 

Responsabilidade da “Turangra”, com saída – Pick-up 9H00 – Hotel Caracol, com destaques; Monte 

Brasil, baía da Salga, Porto Martins, Praia da Victória, Serra do Cume e São Sebastião. Almoço no 

restaurante da Rocha. Após o almoço continuação até à Caldeira Guilherme Moniz, Furnas do 

Enxofre, prova de licores, piscinas vulcânicas dos biscoitos, Mistérios Negros, Estrada das Doze 

Ribeiras, Cinco Ribeiras com prova de queijo e Porto São Mateus, regresso a Angra do Heroísmo. 

18H00 – O Presidente da Comissão Côrte-Real e comitiva e a Mesa do Instituto Histórico da Ilha 

Terceira apresentam cumprimentos a sua Exª. O Sr. Embaixador Pedro Catarino, Representante da 

República para a Região Autónoma dos Açores. Solar da Madre de Deus. (os membros da Mesa do 

IHIT transportam a delegação da Comissão Côrte-Real). 

20H30 – Sessão solene de abertura do Simpósio no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Angra, 

Praça Velha. 

A sessão será presidida por s. Ex.ª o Sr. Embaixador Pedro Catarino, Representante da República 

para a Região Autónoma dos Açores.  

Profere a Conferência inaugural do Simpósio a Prof. Doutora Rute Dias Gregório, Professora da 

Universidade dos Açores e Directora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, 

intitulada “Entre a terra e o mar: Portugal de camponeses e navegadores (séculos XV e XVI).” 

14 de Outubro de 2016 (6ª feira) 
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9H30 – Comunicações no auditório (antiga Ermida da Boa Nova) do Núcleo de História Militar Dr. 

Manuel Coelho Baptista de Lima, rua da Boa Nova. 

20H30 – Concerto de órgão e trompete na Igreja de Nossa Senhora da Guia (anexa ao Museu de 

Angra do Heroísmo), ladeira de São Francisco. Inicia-se com uma breve homenagem a João Vaz 

Côrte-Real com a deposição de uma coroa de flores junto à coluna do lado do evangelho onde está a 

placa comemorativa e a estátua alusiva aos Côrte-Real da autoria do escultor Canto da Maia. (Nota: 

João Vaz Côrte-Real foi sepultado numa primitiva Igreja do Convento de São Francisco de Angra 

onde hoje se encontra construída a actual Igreja de Nossa Senhora da Guia, a 3ª edificação construída 

pelos Franciscanos, desconhecendo-se o local exacto da sepultura). 

- Membro da Comissão de Estudos Côrte-Real explica aos presentes na Igreja o sentido da deposição 

da coroa de flores. 

- Presidente da Comissão de Estudos Côrte-Real da Sociedade de Geografia de Lisboa e o Presidente 

do Instituto Histórico da Ilha Terceira procedem à cerimónia da deposição da coroa de flores. 

Concerto com música ibérica, da época de João Vaz Côrte-Real, comentado pelo Padre Doutor 

Duarte Manuel Gonçalves da Rosa, e sob o alto patrocínio da Direcção Regional da Cultura do 

Governo dos Açores; 

Órgão do século XVII – Dr. Ricardo Toste, natural da Ilha Terceira, Professor do Conservatório de 

Música de Aveiro, organista titular da Sé de Aveiro; 

Trompete – Dr. Paulo Borges, natural da Ilha Terceira, Professor do Conservatório de Música de 

Angra. 

15 de Outubro de 2016 (Sábado) 

9H30 – Comunicações no auditório (antiga Ermida da Boa Nova) do Núcleo de História Militar Dr. 

Manuel Coelho Baptista de Lima, rua da Boa Nova. 

18H00 – Sessão de encerramento do Simpósio. 

20H30 – Recepção oferecida por S.ª Ex.ª o Sr. Embaixador Pedro Catarino, Representante da 

República para a Região Autónoma dos Açores no Solar da Madre de Deus (antigo solar da família 

Bettencourt), Canada Nova, Angra. 

16 de Outubro de 2016 (Domingo) 

Manhã livre 

16H00 – Solene Pontifical presidido por Sª. Exª. Rev. o Senhor Dom João Evangelista Pimentel 

Lavrador, Venerando Bispo de Angra, na Igreja da Misericórdia, Pátio da Alfândega, Angra.  

(Nota: lugar onde foi construído o 1º hospital de Angra, chamado Hospital de Santo Espírito, sendo 

um dos fundadores da Irmandade João Vaz Côrte-Real) 

Concelebram o Vigário Geral da Diocese Cónego Doutor Hélder Manuel Cardoso da Fonseca de 

Sousa Mendes; o Vigário Judicial, Chanceler da Cúria Diocesana e Presidente do Instituto Histórico 
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da Ilha Terceira Cónego Doutor João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes; Cónego João de 

Brito do Carmo de Meneses, todos sócios efectivos do IHIT, e o Reitor da Igreja da Misericórdia. O 

coro da Sé Catedral de Angra fará a animação litúrgica sob a direcção do Padre Doutor Duarte 

Manuel Gonçalves da Rosa, Mestre-Capela da Catedral e sócio efectivo do IHIT. 

18H00 – Partida de Angra em direcção ao Aeroporto das Lajes. 

PROGRAMA CIENTÍFICO DAS COMUNICAÇÕES 

Como PROGRAMA DAS COMUNICAÇÕES transcrevemos: 

13 de Outubro de 2016 (5ª feira) 

20H30 – Sessão solene de abertura do Simpósio no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Angra, 

Praça Velha. 

Preside: S.E. o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Embaixador Pedro 

Catarino 

Mesa: Representante da República; Vice-Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa; Presidente 

da Comissão de Estudos Côrte-Real da Sociedade de Geografia de Lisboa; e Presidente do Instituto 

Histórico da Ilha Terceira. 

Oradora: Prof. Doutora Rute Dias Gregório, com a conferência intitulada “Entre a terra e o mar: 

Portugal de camponeses e navegadores (séculos XV e XVI) ”.  

14 de Outubro de 2016 (6ª feira) 

9H45 – Apresentação de Comunicações 

1ª Sessão: 

Presidente da Sessão – João Carlos Geraldes 

Moderador – Damião de Castro  

10H00 - «Côrte-Reais – Um extraordinário destino ….» - Jorge Forjaz 

10H30 - «A quinta do real palácio de Queluz e outros históricos palácios de Lisboa outrora 

propriedade dos Côrte-Reais» - João Moniz. 

10H50 – Intervalo para café 

11H00 - «General Manoel Ignácio Martins Pamplona Côrte-Real, conde de Subserra» - Jorge Côrte-

Real Andrade. 

11H30 – «De Tavira aos Açores: João Vaz Côrte-Real navegador e povoador» - Óscar Caeiro Pinto 

(apresentado por Ricardo Tomás) 

12H00 – Debate 

12H30 – Pausa para almoço. 

2ª Sessão: 

Presidente da Sessão – José Gil Teixeira Beltrão 

Moderador – Francisco dos Reis Maduro-Dias 
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15H00 - «Viagens de João Vaz Côrte-Real» - José Mattos e Silva 

15H30 - «Miguel Côrte-Real» - Henrique da Fonseca 

15H50 – Intervalo para café 

16H15 - «Questões relacionadas com o povoamento dos Açores» - José Guilherme Reis Leite. 

16H45 - «A fundação do Hospital de Santo Espírito» - Álvaro Monjardino 

17H15 - Debate 

15 de Outubro de 2016 (Sábado) 

9H45 – Apresentação de Comunicações 

3ª Sessão: 

Presidente da Sessão – José Guilherme Reis Leite 

Moderador – Bernardo Sá Nogueira  

10H00 - «História da Capitania de João Vaz Côrte-Real» - Bernardo Sá Nogueira 

10H30 – «Interpretação da Carta de Doação da Capitania de Angra a João Vaz Côrte-Real» - António 

Mattos e Silva. 

10H50 – Intervalo para café 

11H00 - «A representação da linha Melo, dos Côrte-Real donatários de Angra» - Luís Soveral 

Varella (apresentado por Daniel Protásio) 

11H30 - «Aspectos da transformação da paisagem de Angra com o povoamento» - Francisco dos 

Reis Maduro-Dias. 

12H00 – Debate 

12H30 – Pausa para o almoço. 

4ª Sessão: 

Presidente da Sessão – Patrícia Moreno Sanches da Gama 

Moderador – Daniel Protásio 

15H00 - «Integrado ou estrangeiro? O 2º. Visconde de Santarém e a Escola Geográfica de Paris» - 

Daniel Protásio 

15H30 - «Para o conhecimento de algumas figuras e mecanismos jurídicos na época da Expansão» - 

Ricardo Tomás. 

15H50 – Intervalo para café 

16H15 - «A Pedra de Dighton no contexto cultural do século XIX (Conceito de Nancy)» - Patrícia 

Moreno 

16H45 - «Dighton Rock Museum» - José M.M. Ferreira Coelho. 

17H15 – Debate 

18H00 – Encerramento do Simpósio. 

PARTICIPANTES E ACOMPANHANTES 
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Lista dos participantes e acompanhantes do Continente às Jornadas em Angra: 

- Alexandre Maria Sousa Pinto 

- Alexandre Viegas Cesário 

- Alice Conefrey 

- Anabela Moreira 

- Ana Clara Bragança 

- António Luís Cansado de Carvalho de Mattos e Silva 

- Bernardo Guimarães Fisher Sá Nogueira 

- Damião Martins de Castro 

- Daniel Estudante Protásio 

- Eugénio Duarte Ramos 

- Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca 

- Inês Raquel Côrte-Real Andrade  

- Inês Silva 

- Isabel Cruz Nunes 

- Joana Themudo Nogueira Vaz 

- João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes 

- João Emanuel Moniz Campos Gomes 

- Jorge Côrte-Real Andrade 

- Jorge Nogueira Vaz 

- José Eduardo Cansado de Carvalho de Mattos e Silva 

- José Fernandes Reis Oliveira 

- José Gil Teixeira Beltrão 

- José Manuel Martins Ferreira Coelho 

- Lília da Silvestre e Sousa 

- Luís Filipe Mendia de Castro 

- Maria da Assunção do Casal Ribeiro de Mattos e Silva 

- Maria de Fátima Cabral Sacadura da Fonseca 

- Maria do Pilar de Castro 

 - Maria Francisca de Meireles da Costa Monteiro Vieira Matias 

- Maria Helena de Freitas Vera-Cruz Jardim Geraldes 

- Maria João do Casal Ribeiro Cabral de Sousa Pinto 

- Maria João Mendia de Castro 

- Maria José Lima Mayer Bleck da Silva Ferreira Coelho. 

- Maria Ofélia da Silva Marques de Andrade 
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- Nuno Gonçalo Vieira Matias 

- Patrícia Moreno Sanches da Gama 

- Ricardo Tomás 

- Sónia da Costa e Sousa Andrade 

- Suzana Guerra Cardoso 

Por motivos impeditivos estiveram ausentes:  

- Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa – Senhor Professor Engenheiro Luís Aires de 

Barros. 

- Secretário Perpétuo da Sociedade de Geografia de Lisboa – Senhor Professor Doutor João Baptista 

Nunes Pereira Neto 

- Presidente da Academia de Marinha – Senhor Almirante Francisco Vidal de Abreu e sua Mulher  

- Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal – Senhor Professor Doutor José 

Augusto Alarcão Troni e sua Mulher 

- Presidente do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (Santarém) – 

Senhor Professor Doutor Martinho Vicente Rodrigues e sua Mulher 

- Senhor Marquês de Rio Maior – Senhor Engenheiro João Vicente Saldanha 

- Presidente da Câmara Municipal de Tavira - Senhor Dr. Jorge Botelho e sua Mulher 

- Senhor Professor Doutor José Manuel Garcia e sua Mulher 

- Senhor Contra Almirante José Luís Leiria Pinto e sua Mulher 

- Senhor Comandante de Mar e Guerra Pedro Lopes Moreira e sua Mulher  

- Senhor Comandante de Mar e Guerra António Costa e Sousa e sua Mulher 

- Senhor Comandante de Mar e Guerra José António Rodrigues Pereira e sua Mulher 

- Senhor Embaixador Eurico Paes e sua Mulher 

- Senhor Dr. Nuno Campos Inácio 

- Senhora Drª. Maria do Sameiro Barroso 

- Senhor Arquitecto Luís Soveral Varella 

- Senhor Óscar Caeiro Pinto. 

- Senhora Drª Paula Ferreira. 

- Senhor Padre António Manuel Martins 

- Senhor Engenheiro Thomaz Lima Mayer e sua Mulher 

- Senhor João Pereira Ramos e sua Mulher. 

- Senhor Dr. Júlio Cartaxeiro Pego e sua Mulher 
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IV – Foram propostos para novos Membros desta Comissão, os seguintes candidatos: 

José Gil Teixeira Beltrão 

Damião Martins de Castro 

José Caetano Correia Botelho Soares de Oliveira. 

Embaixador dos EUA, - Robert A. Sherman 

V – Em cumprimento aos estatutos, referente ao parágrafo 5 do artigo 33, da SGL., foi aprovada por 

unanimidade a composição da nova Mesa para 2017, na reunião desta Comissão de 13 de Dezembro 

de 2016.  

Assim composta:  

Presidente - Prof. Doutor José Manuel Martins Ferreira Coelho; Vice-Presidentes - Drª Patrícia 

Moreno Sanches da Gama, V/Alm. Henrique da Fonseca, Dr. João Moniz Campos Gomes; 

Secretários - Juiz Conselheiro Bernardo Guimarães Fisher Sá Nogueira e Eng. António Mattos e 

Silva. 

 

4.5. Comissão Europeia 

Presidente: Embaixador João Rosa Lã 

1-Durante o ano de 2016, as actividades da Comissão Europeia da SGL centraram-se, no primeiro 

semestre, fundamentalmente na continuação e na conclusão do ciclo “Memórias da Adesão”, iniciado 

em 2015, em parceria com o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e 

a Representação da Comissão Europeia em Lisboa. Realizaram-se 7 sessões relativas aos seguintes 

temas: 

-As Pescas (Drs. João Miranda Mendes, Eurico Monteiro e Marcelo de Vasconcelos) 

-A Agricultura (Eng.º Eurico Cabral da Fonseca e Drs. Luís Frazão Gomes e M. João Abecassis) 

-A Livre Circulação de Trabalhadores (Eng.º João Proença e Drs. Madalena Pinheiro e Adelino 

Bento Coelho) 
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-As Questões Institucionais e o Direito Derivado (Drs. João Menezes Ferreira, João Rosa Lã, José 

Carlos Cruz de Almeida e José Carlos Moitinho de Almeida) 

-As negociações de Portugal e Espanha (Drs. Pedro Ordaz, António Liz Dias e Engº. Eurico Cabral 

da Fonseca) 

-A visão dos jornalistas que acompanharam as negociações (Drs. José Amaral, Nuno Jonet, António 

Perez Metelo, Teresa de Sousa e Francisco Sarsfield Cabral) 

- O “Day after” (Dr. Vítor Martins) - Sessão de encerramento, presidida pela Secretária de Estado dos 

Assuntos Europeus., Dra. Margarida Marques. 

Como estava previsto, foi publicado um livro, pela editora “Book Builders”, contendo todas as 

intervenções feitas ao longo do ciclo, intitulado “Memórias da Adesão - à mesa das negociações”, 

cujo lançamento foi feito no dia 28 de Junho, na Sociedade de Geografia, com cerca de uma centena 

de pessoas às quais foi oferecido um exemplar. Foram igualmente oferecidos exemplares deste livro 

às principais Universidades portuguesas e Instituições que se ocupam destas matérias. 

Em audiências especiais, foram oferecidos ainda livros ao Chefe de Estado-maior da Armada, 

Almirante Luís Macieira Fragoso, à Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Dra. Margarida 

Marques e à Secretária Geral do MNE Embaixadora Ana Martinho. 

A todos quanto colaboraram neste projecto a direcção da CE da SGL quer manifestar o seu apreço e 

gratidão. 

2- No segundo semestre, iniciámos o ciclo “A Europa na encruzilhada”, durante o qual procuramos 

reflectir sobre os grandes desafios com que a Europa se defronta e que determinarão o seu futuro. 

Assim, o ciclo foi inaugurado pelo Dr. António Vitorino com o título “A Europa na encruzilhada”, 

seguindo-se o Prof. Doutor Félix Ribeiro “Cenários prospectivos no futuro da Europa” (15/9), os Prof 

Doutores Teixeira dos Santos e João Ferreira do Amaral “A crise do Euro” (13/10), os Drs. Nuno 

Rogeiro e Carlos Gaspar “A Europa depois do Brexit” (10/11) e os Prof Doutor Severiano Teixeira, 

General Fontes Ramos e Dr. Luis Cabaço “A Estratégia Global da EU em matéria de Relações 

Externas, Segurança e Defesa” (24/11). 

Este ciclo continuará no próximo ano, estando já programada a Conferência “O renascimento dos 

populismos e nacionalismos na Europa”, pelos Profs. Doutores Viriato Soromenho Marques e 

Ricardo Pais Mamede. 

 3-3. Como estava previsto, iniciamos igualmente o ciclo “ Os Empresários Portugueses face à 

Europa” com a realização de três Debates, o primeiro realizado a 22/2 e dedicado ao tema do 

Financiamento actual e futuro dos empresários e empresas portuguesas, tendo por oradores o Dr. 

Vasco de Mello (Presidente da Brisa), o Dr. José Maria Ricciardi (CEO do Banco Haitong), o Dr. 

António Castro Henriques (Ex Administrador do BCP e Ex CEO da Soares da Costa), o Dr. Luis 

Vasconcelos (CEO do Portugal Branch da AXIA Venture Group), o segundo realizado a 16/5 sobre o 
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tema da Segurança e sustentabilidade do medicamento, tendo por oradores a Bastonária da Ordem 

dos Farmacêuticos, Professora Dra. Ana Paula Martins, o Dr. Pedro Ferraz da Costa (Presidente da 

Iberfar), o Professor Dr. Luis Arnaut (Presidente dos Conselhos Científicos da Luzitin e da 

LaserLeap) e o Dr. Peter Villax (Administrador da Hovione)e por fim o debate de 23/6 sobre o tema 

do Novo Turismo, tendo por oradores, a Diretora da Escola de Turismo de Lisboa (Universidade 

Europeia), Professora Dra. Antónia Correia, o Dr. Rodrigo Machaz (Sócio e Diretor Geral do Grupo 

Memmo Hotels),o Dr. Afonso Cruz Rosa ( Sócio e Administrador do Grupo The Independente/The 

Decadente) e o Dr. Eduardo Abreu (Sócio e Administrador da Consultora Neoturis). 

Uma palavra especial ao Dr. Francisco José Cruz Rosa, Secretário desta Direcção, que organizou e 

moderou os trabalhos deste ciclo. 

4- Em colaboração com a Secção da Instrução Pública, realizou-se ainda uma interessante 

conferência sobre o projecto Erasmus, em que foram oradores a Dra. Maria Emília Brederode dos 

Santos, a Dra. Risoleta Pedro, o Prof. Dr. Carolino Monteiro e a Prof. Doutora Maria Helena 

Carvalho dos Santos. Foi decidido continuar esta colaboração entre as duas Comissões. 

5-Igualmente em cooperação com a Comissão dos Mares, celebramos o Dia da Europa, a 9 de Maio, 

com a organização de uma Conferencia sobre o tema. 

6-Também o vice-presidente desta Comissão, Doutor Miguel Mattos Chaves, proferiu uma 

conferência Portugal e a União Europeia – problemas e desafios”, no âmbito do ciclo denominado “A 

Europa, espaço de Desenvolvimento e de Segurança. O conceito estratégico europeu em 

reformulação. A União Europeia e a NATO”, organizado pela Secção de Ciências Militares, no dia 

21 de Março de 2016. 

 6- Realizaram-se 5 reuniões da direcção da Comissão, com a presença dos vogais que desejaram 

nelas participar, onde foram abordadas as actividades da CE, debatidas algumas questões que mais 

preocupam a União Europeia e tomadas decisões sobre a programação dos nossos trabalhos.  

 

4.6. Comissão de Relações Internacionais 

Presidente: Major-General Doutor JM Freire Nogueira 

1. No decurso do ano de 2016, para além das reuniões internas tiveram lugar diversas atividades 

organizadas, ou coorganizadas, pela Comissão de Relações Internacionais (CRI) 

nomeadamente, 2 reuniões ordinária da sua Direção e 5 conferências públicas.  

a. Em 20 de Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se no âmbito do Ciclo de 

Conferências “A Europa e o Desafio Islâmico” a conferencia proferida pelos Drs. Braga 

Pires e Tiago Pinto, intitulada “O Jihadismo Radical – Impacto e perspectivas”. 

Seguiu-se uma acaladora troca de impressões com uma audiência bem preenchida. 
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b. Em 18 de Março, na Sala de Convívio, realizou-se uma conferência proferida pelo 

Professor Doutor Sérvulo Correia, subordinada ao tema “O Tribunal Internacional de 

Justiça e o Tribunal Internacional do Mar – Experiências de um jurista português”. 

Seguiu-se uma interessante troca de impressões com a audiência. 

c. Em 10 de Maio, realizou-se, no Auditório Adriano Moreira, a 3º Conferência do Ciclo “A 

Europa e o Desafio Islâmico”, proferida pelo embaixador Henriques da Silva e pelo 

coronel Lemos Pires com moderação do Dr. Braga Pires, “O Jihadismo Radical no 

Sahel e no Golfo da Guiné”. A apresentação suscitou vivo debate. 

d. Em 20 de Setembro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se, em parceria com a 

Secção de Ciências Militares no âmbito do Ciclo de Conferências dedicada ao “Espaço 

Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas” a conferência proferida pelo 

General José Freire Nogueira, intitulada “Portugal e o Espaço Regional”, que permitiu 

analisar e debater uma temática muito atual e que deu origem a uma boa discussão. 

e. Em 3 de Outubro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se a conferência proferida 

pelo Professor Miguel Monjardino sobre o tema “A Montanha contra  o Deserto - A 

competição geopolítica entre Teerão e Riade”. Sessão muito interessante, com uma 

excelente comunicação e auditório cheio. Dr. Jorge Abreu, o Sr. Manuel Sousa Pinto 

(Sacavém), bem o Sr. José Sacavém, 

f. Em 29 de Novembro reuniu o Plenário da CRI. Foi deliberado manter intacta a Direção 

para 2017, bem como manter o figurino geral que tem vindo a ser seguido, com maior 

ênfase, no entanto, nas reuniões do formato Chatham House, para que algumas questões 

possam ser discutidas com maior liberdade e profundidade. Dada a volatilidade do cenário 

internacional, foi decidido calendarizar atividades apenas para o primeiro semestre, 

reservando para o segundo atividades que possam merecer tratamento pela CRI. Existe, no 

entanto, a intenção da abordar a Rússia, 100 anos depois de 1917. 

g. Foram propostos para a CRI (e para a SGL os que ainda não são sócios) as Professoras 

Doutoras Teresa Ferreira Rodrigues e Patrícia Dahenhardt, o professor Doutor Luís 

Marquês Saraiva, o professor Miguel Monjardino, o Dr. Jorge Abreu, o Sr. Manuel Sousa 

Pinto (Sacavém), bem o Dr. José Sacavém. 

A CRI recebeu sucessivos pedidos para estender algumas das suas conferências a outros 

pontos do território nacional. O assunto está em consideração. 

2. A Direção da CRI em 2016 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 
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3.  Em 31 de Dezembro de 2016, a CRI era composta pelos seguintes membros, abaixo 

listados  por ordem de antiguidade como sócios da SGL 

17580 Embaixador Francisco José Laço Treichler Knopfli 
17900 Embaixador João Pedro de Almeida da Silveira Carvalho 
18265 Almirante Henrique Alexandre Silva da Fonseca 
18533 Comandante Orlando Luís Saavedra Temes de Oliveira 
19419 Prof. Doutor Nuno Gonçalo de Carvalho Canas Mendes 
19561 Tenente-Coronel Francisco Miguel Gouveia Pinto Proença Garcia 
19614 Prof. Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro 
19685 Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro 
19686 Major-General António Martins Pereira 
19696 Major-General João Jorge Botelho Vieira Borges 
19824 Dr.  Alexandre José dos Reis Leitão 
19866 Prof. Doutor Heitor Alberto Coelho Barras Romana 
19938 Prof. Doutor Armando Manuel de Barros Serra Marques Guedes 
19942 Dra. Alexandra de São Rafael Von Böhm-Amolly de Mello 
20191 Major-General Carlos Manuel Martins Branco 
20330 Embaixador Luís de Matos Monteiro da Fonseca 
20358 Dr. Fernando Manuel Machado Menezes 
20391 Major-General José Manuel Freire Nogueira 
20437 Prof. Doutor Pedro Ferreira Gomes Barbosa 
20448 Engenheiro Carlos Manuel Teixeira de Moraes Rocha 
20476 Vice-Almirante Fernando Manuel de Oliveira Vargas de Matos 
20505 Prof. Doutor António do Pranto Nogueira Leite 
20551 Embaixador João Rosa Lã 
20577 Embaixador Eurico Paes 
20569 Dr. Pedro Soares Franco de Avillez 
20599 Tenente-Coronel Luís Manuel Brás Bernardino 
20634 Embaixador Leonardo Mathias 
20642 Prof. Doutora Maria Raquel Freire 
20648 Prof. Doutora Ana Paula Lima Pinto de Oliveira Almeida Brandão 
20650 Prof. Doutora Carmen Amado Mendes 
20655 Embaixador Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva 
20681 Coronel  Nuno Correia Barrento de Lemos Pires 
20708 Embaixador  José Carlos Júlio da Cruz Almeida 
20735 Dr. José Nuno dos Santos Chaves Ferreira 
20749 Dr. Raúl Manuel Braga Pires 
20829 Dr. Licinio Albino Bingre do Amaral 

 

            

V/Presidente: 19938 – Prof. Doutor Armando M. B. Marques Guedes 
V/Presidente Executivo: 20577 - Embaixador Eurico Paes 
Secretário: 20599 - Tenente-Coronel Doutor Luís Manuel Brás Bernardino 
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 4.7. Comissão de Protecção da Natureza 

Presidente Eng. João Caldeira Cabral 

O ano de 2016 iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada no início de Janeiro, onde foi 

aprovado o relatório das actividades do ano anterior e o programa de actividades para o 1º semestre. 

Na mesma data tomou posse a Mesa, reconduzida em votação no final do ano anterior, com a 

seguinte constituição: Eng. João da Fonseca Caldeira Cabral (presidente), Eng. Eugénio Meneses 

Sequeira (Vice-presidente), Prof. Eng. Miguel Azevedo Coutinho e Prof. Doutor Carlos Manuel 

Piteira (Vice-presidentes), Eng. Joaquim José Elias Gonçalves (Secretário). 

Em 6 de Junho realizou-se um Colóquio tendo como temas “As Alterações Climáticas – A Cimeira 

de Paris – Riscos Hídricos no Continente Português”, integrado nas comemorações da ONU do “Ano 

Internacional do Entendimento Global”, com o seguinte Programa: 

17,00 – Abertura – Presidente da SGL – Prof. Aires de Barros  

Moderador: Eng. João da Fonseca Caldeira Cabral  

17,15 – Alterações Climáticas e a expectativa de cumprimento do Acordo da Cimeira de Paris - Prof. 

Doutor Felipe Duarte Santos – FC - UL;  

17,45 – Clima, Riscos Hídricos e Território – Prof. Eng.º Miguel Azevedo Coutinho – IST - UL  

18,15 - Os Solos – Alterações climáticas: Seca e Cheia e o Abastecimento Publico – Eng.º Eugénio 

Sequeira – Vice – Presidente da Comissão de P.N./SGL  

18,45 - Debate  

19,00 - Encerramento  

A partir da meada de Setembro começou a preparar-se um colóquio sobre o “Caso de Estudo" das 

actividades da Liga de Protecção da Natureza em Castro Verde, em estreita colaboração com os 

Órgãos Autárquicos e Associações de Agricultores - Um exemplo de sustentabilidade sociológica, 

económica e ambiental. 

 O colóquio não pôde contudo realizar-se por razões de sobrecarga de trabalho da equipe de Vale 

Gonçalinho - LPN. 

Em 19 de Dezembro realizou-se uma reunião ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: 

- Leitura e aprovação da acta da reunião anterior; 

- Relatório de Actividades do ano de 2016; 

- Composição da Mesa para o ano de 2017 

- Outros assuntos. 

Seguiu-se uma comunicação, integrada na comemoração dos 40 anos de actividade do Parque 

Natural da Serra da Estrela, a cargo do Dr. José Conde, do Centro de Interpretação da Serra da 

Estrela, com o titulo “Recursos Naturais e Valores da Paisagem do Parque Natural da Serra da 

Estrela  – Impactos dos incêndios florestais nos seus habitats e ecossistemas. 
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A Mesa reuniu regularmente num ritmo próximo do mensal. 

 

4.8. Secção de Administração Pública 

Presidente: Professor Doutor João Faria Bilhim 

No ano civil de 2016, a Secção de Administração Pública realizou dois eventos de âmbito relevante: 

1. Conferência “O papel da Administração Pública Local na promoção do empreendedorismo 

em Portugal”, proferida no dia 27 de Outubro de 2016 às 17h30m pela Professora Doutora 

Patrícia Jardim da Palma, do ISCSP/Universidade de Lisboa; 

2. Conferência “Valores Públicos e privados: estudos dos candidatos a direcção superior da 

Administração Pública”, proferida no dia 11 de Novembro de 2016 às 17h30m pelo Professor 

Doutor João Bilhim e Professor Doutor Pedro Correia, ambos do ISCSP/Universidade de 

Lisboa. 

Na primeira destas conferências, a Professor Patrícia Jardim da Palma apresentou o quadro das 

actividades de empreendedorismo em Portugal, com destaque para o curto tempo de vida das 

organizações empreendedoras, e destacou a vantagem de uma abordagem culturalmente situada para 

a promoção do empreendedorismo, nomeadamente no que se refere à importância de envolver a 

comunidade local no desenvolvimento de novos negócios. A oradora apresentou ainda os resultados 

de projectos de desenvolvimento do empreendedorismo local em municípios portugueses como o 

Sabugal e Fornos de Algodres. 

Na segunda conferência, o Professor João Bilhim e o Professor Pedro Correia abordaram as 

diferenças entre a administração pública e privada, com destaque para o paradigma europeu 

continental, assente na racionalidade política, e anglo-saxónico, assente na instrumentalidade racional 

da eficiência. Os oradores apresentaram os resultados de uma investigação realizada sobre os valores 

e motivações que orientam o comportamento de gestão dos candidatos ao exercício de cargos de 

direcção superior na Administração Central do Estado, subdividindo esses mesmos valores em quatro 

dimensões: valores associados ao sector público, ao sector privado, valores comuns a ambos os 

sectores e outros valores organizacionais. 

Ambras as conferências se inseriram no Ciclo de Palestras que a Secção de Administração Pública 

organizou em 2016. Para o ano de 2017 está prevista a realização de um ciclo de conferências e um 

evento mais alargado dedicado às questões da Administração Autárquica, dado tratar-se de um ano 

eleitoral autárquico em Portugal. 
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4.9. Secção de Antropologia 

Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral 

O Presidente da Secção tem participado na generalidade das actividades da instituição, com particular 

relevo nas respeitantes à Direcção e em especial daquelas a cujas mesas pertence ou das quais é 

vogal. Eis as principais actividades com intervenção directa da Secção dentro ou fora da SGL, mas, 

neste caso, como seu representante, animado do propósito de a tornar mais conhecida, e às mesmas 

dando o seu apoio institucional: 

- 10 e 11 de Março. Participação por convite no Colóquio «Artes de Cura: Medicinas tradicionais no 

século XXI» que decorreu no Museu da Farmácia, organizado pelo IELT - Instituto de Estudos de 

Literatura e Tradição, em parceria com o CHAM - Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar 

(Unidades de Investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa) e o Museu da Farmácia. O Presidente da Secção teve uma intervenção activa e participou 

também no Workshop. 

- 19 e 20 de Março. O presidente foi convidado e participou no 2º. Forum Ibérico do Tejo em Vila 

Franca de Xira. Organização da C. M. de Vila Franca de Xira e da AIDIA (Associação Independente 

para o Desenvolvimento Integrado de Alpiarça). Com a adesão de 15 câmaras ribeirinhas e as 

universidades de Castilla – La Mancha (Talavera e Toledo), Múrcia, Madrid, Évora e FCT-UNL. 

Interveio nos debates. 

- 29 de Março. O presidente foi convidado para moderar o I Painel do Seminário Hotelaria e Turismo 

na Sociedade: Qualidade e Responsabilidade Social, promovido pela Secção de Turismo, na Sala 

Algarve. Organização conjunta da SGL e do ISEC (Instituto Superior de Educação e Ciência). 

- 15 de Abril. Universidade Sénior da ARPIAC (Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

Agualva – Cacém, convidado para fazer uma palestra sobre Medicina Popular – Medidas Preventivas 

e Curativas, como Património Cultural imaterial. Decorreu durante a tarde, terminando com debate 

muito participativo e um chá convívio. 

- 7 de Maio. Encontro sobre o Colmeal. Organização do Grupo Coral e Etnográfico de Figueira de 

Castelo Rodrigo, na pessoa do seu Presidente e Maestro António Pimentel. Princípio da tarde visita 

ao Hotel do Colmeal e à noite palestra, com a presença das autoridades autárquicas locais, teve como 

oradores convidados: 

Dr. Aires Cruz Coelho (não compareceu nem justificou a ausência); 

Dr. António Vermelho Corral, autor do livro Colmeal. Aldeia Fantasma. Figueira de Castelo 

Rodrigo. A verdade factual, cujo lançamento foi efectuado na SGL – Boletim 2015. 

Juiz Conselheiro José Pereira da Graça, que abordou o tem sob o ponto de vista jurídico. 

Chegou-se à conclusão de que o «Caso Colmeal», depois de tanta polémica, era um assunto 

encerrado, porque irreversível. 
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- O Presidente da Secção foi convidado a participar e representar a SGL nas «V Jornadas da História 

dos Jogos em Portugal – Os Jogos no espaço atlântico», de âmbito internacional, que se realizaram na 

cidade da Guarda entre 29 de Setembro e 2 de Outubro. Organização da Associação de Jogos 

Tradicionais da Guarda, realizaram-se no Teatro Municipal da Guarda. Apresentou a comunicação 

intitulada «O Jogo da Barra como Património Cultural Imaterial» («The Bar Game as Intangible 

Cultural Heritage»), cujo resumo é do teor seguinte: 

«Segundo a Convenção da UNESCO de 2003, subscrita por Portugal em 2008, os Jogos Tradicionais 

constituem um património cultural imaterial que interessa identificar, pesquisar, promover, valorizar, 

salvaguardar e transmitir. Herança do passado que se processa através de gerações merecedoras da 

melhor atenção e interesse por parte dos estudiosos. As comunidades rurais, por tradição mais 

conservadoras, superavam a lei do esquecimento, resistindo inclusive ao despovoamento que ocorreu 

a partir de meados do século passado, cujo repositório se conservou na mente dos mais idosos. O 

Jogo da Barra tinha o condão, como processo ritual de agregação, de manter a tradição e definir 

status entre os mais dotados em força muscular, destreza física, autodomínio, postura, concentração e 

raciocínio. E, necessariamente, lhes conferia melhor acesso ao trabalho e à escolha de esposada». 

- 7 de Outubro. Mesa Redonda, sob a designação de «Medicina Popular em Portugal – Um 

Património Imaterial em Vias de Extinção?» Organização conjunta da Associação Portuguesa para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (APSPCI) e da Sociedade de Geografia de Lisboa, 

Secção de Antropologia. Auditório Adriano Moreira.  

Foi elaborado, distribuído e afixado um cartaz alusivo ao evento. 

Programa: 

Sessão de abertura: 

Professor Doutor Luís Aires-Barros, Presidente da SGL. Cumprimentou a assistência, felicitou a 

organização do evento, evidenciou a utilidade e dinâmica das Comissões e Secções e discorreu sobre 

os fins e objectivos da SGL. 

Professor Doutor Luís Marques, Professor Doutor da Universidade Lusófona e Presidente da 

APSPCI. Agradeceu os cumprimentos e palavras de congratulação pela realização deste evento 

proferidas pelo Presidente da SGL, fazendo em seguida uma explanação sobre a temática da mesa 

redonda e sua finalidade, ligando-a aos princípios e finalidades que regem a APSPCI na salvaguarda, 

protecção e defesa do Património Cultural Imaterial. 

Oradores convidados a participar: 

Padre António Lourenço Fontes, Etnógrafo, criador do Congresso de Medicina Popular de Vilar de 

Perdizes. Salientou a importância das plantas na cura de doenças nas comunidades campesinas. 

Moisés Espírito Santo, Etno-sociólogo, Prof. Catedrático Jubilado da Universidade Nova de Lisboa 

(UNL) (não pôde comparecer por ter adoecido inesperadamente). 
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António Vermelho do Corral, Investigador em Medicina Popular, Presidente da Secção de 

Antropologia da SGL e um dos Directores da APSPCI. Exibiu imagens e documentos que 

interessaram a assistência. 

Debate, aliás muito participativo, com manifesto interesse pelas plantas apresentadas pelo Padre 

António Fontes, cultivadas na quinta da sua residência. 

Pelo Professor Doutor Luís Marques foi apresentado o seguinte texto como introdução da sua 

intervenção e tema de reflexão: 

«Diferente da medicina científica ou institucional, mas presentemente coexistindo com ela, a 

medicina popular tem a sua origem nos alvores da existência da humanidade. Vivendo em 

permanente contacto com a natureza, o Homem encontrou aí resposta para grande parte das suas 

necessidades e para muitos dos seus problemas. Por intermédio da denominada medicina popular, o 

Homem protegia-se das doenças e outros males que o afligiam, fossem eles atribuídos a espíritos 

malignos, às forças da natureza ou à influência dos astros.  

Assim, onde reside a medicina do povo? Quais os processos de cura que utilizou (utiliza) para 

debelar as suas enfermidades? Os Lusitanos solicitavam a protecção dos deuses das fontes de águas 

minerais como Bormânico e Endovélico. E o cristianismo? E o homem medieval? E nos tempos 

modernos?  

Magia, religião, religiosidade, superstições, rezas, crenças, mezinhas, orações, promessas… traduzem 

processos tradicionais de cura que integram o Património Imaterial, constituindo um dos pilares que 

enforma o carácter do povo português. 

Porque pleno de actualidade, recordamos Bernardo Bernardi: “O estudo antropológico aborda a 

religião e a magia sem preconceitos. Para o antropólogo, todas as religiões são verdadeiras e todas as 

formas de magia são dignas de atenção, porque exprimem uma necessidade humana e constituem 

parte essencial da cultura”. 

Como salvaguardar este património cultural imaterial no nosso país? Que acções serão mais 

apropriadas e oportunas para atingir tal objectivo?» 

- 17 de Novembro. Participação no Colóquio sobre Literatura Oral Tradicional organizado pela 

ASPSPCI no Grémio Literário de Lisboa. 

- 22 de Novembro. Sessão conjunta da Secção de Antropologia e do Núcleo dos Apoiantes da 

Biblioteca subordinada ao tema: «Considerações de Antropólogo Cultural sobre a obra de Assahel 

Jonassane Mazula – História dos Nianjas». Realizou-se na sala Conde de Lagos. Foram oradores o 

Director da Biblioteca e Secretário Perpétuo da SGL, Professor Catedrático Jubilado João Pereira 

Neto e o Presidente da Secção.  

Serviram de base à dissertação textos descobertos pelo Professor Doutor João Pereira Neto na 

Biblioteca da SGL, que se evidenciaram do maior interesse para o estudo dos Nianjas desde os seus 
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primórdios em Tombuctu, nas margens do rio Níger, a sua peregrinação para o Sudão e Egipto, até à 

sua demanda pelo sul do continente africano. Povo inteligente, pacífico, trabalhador, rico e próspero, 

foi sempre cobiça de outros povos que por vezes os guerreavam, por inveja, como refere o autor da 

sua História dos Nianjas. 

Particularmente concorrida e participativa. 

- 13 de Dezembro. Participação, por convite, do Presidente da Secção, no evento «EM CONCRETO. 

“O Património Cultural Imaterial” no Terreno. Expectativas, Experiências, Perspectivas», que 

ocorreu no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, em Guimarães, numa organização 

conjunta com A Oficina e o Centro em Rede de Investigação em Antropologia da Universidade do 

Minho. 

- 21 de Dezembro. Reunião seguida de almoço. Aprovação do Relatório de Actividades do ano de 

2016. Eleições. Foi reeleita a mesma mesa. Plano de actividades para o ano de 2017. 

 

4.10. Secção de Arqueologia 

Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins 

Em 2016, aprofundou-se a visão inter e transdisciplinar da Secção, realizando-se, para o efeito, 

actividades em estreita colaboração com outras instituições, designadamente a sua congénere AAP - 

Associação dos Arqueólogos Portugueses. Continuou, em simultâneo, uma série semestral de 

seminários temáticos, nomeadamente em parceria com outras Secções da SGL, e deu início ao ciclo 

de encontros anuais Fragmentos de Arqueologia de Lisboa, organizado com o Centro de Arqueologia 

da Câmara Municipal de Lisboa. Consolidou-se, também assim, a prática instituída pela presente 

Mesa da Secção de realizar encontros semestrais que procuram, de forma aglutinadora e transversal, 

promover debates em torno de temas e preocupações actuais da Arqueologia Portuguesa, nas suas 

diversas vertentes. 

A par destas iniciativas, a Secção promoveu a assinatura de novos protocolos de colaboração e o 

reforço de outros já existentes, designadamente entre a SGL, o Instituto de História Contemporânea 

da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o Centro de 

Arqueologia da Câmara Municipal de Lisboa e a plataforma associativa ‘Olisipo Fórum’. 

Os eventos preparados e coorganizados pela Secção registaram uma afluência expressiva, entre as 30 

e as 95 presenças, congregando um público muito diversificado que não se confina ao universitário, 

num testemunho do interesse crescente pelos temas seleccionados, traduzido nos animados debates 

registados no final de cada sessão.  

- 17 de Fevereiro – Conferências do ciclo Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações: 

- Tânia Manuel Casimiro (IAP/IHC – FCSH – Universidade Nova de Lisboa), A faiança portuguesa 

no comércio do Atlântico Norte – Portugal, Inglaterra e as colónias do Novo Mundo. 
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- João Pedro Gomes (Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra), 

Faiança portuguesa no Atlântico Sul: a rota do açúcar. 

- 17 de Março – Conferências, em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, do ciclo Lisboa 

Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea: 

- Clementino Amaro (Olisipo Forum), Das origens da urbe à romanização de Olisipo: alguns 

apontamentos; 

- Ana Cristina Martins (IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNLisboa), Arqueólogos e arqueologia de Lisboa: 

o exemplo de Irisalva Moita (1924-2009). 

- 5 de Abril – Conferência de Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara (UAberta / CHAIA-

UÉvora), em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, A recriação virtual de Lisboa antes do 

terramoto: um estudo de caso, do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta 

Contemporânea. 

- 6 de Abril – Conferência de Guilherme Cardoso (Centro de Arqueologia de Lisboa – 

DPC/DMC/CML), A villa romana de Freiria no contexto do ager olisiponensis, do ciclo Lisboa 

Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea. 

- 10 de Maio – Conferência de Nuno Martins Ferreira (Escola Superior de Educação de Lisboa-IPL), 

em parceria com a Associação ‘Olisipo Forum’, Destruição e (re)nascimento no Tejo: um olhar 

sobre o terramoto de 1755e a ida da Corte para o Brasil em 1807, do ciclo Lisboa Subterrânea – 

Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea. 

- 17 de Maio - 11.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, Vias, rotas e trajectos: para uma 

Arqueologia das Mobilidades: 

- Henrique Matias (FCT / UNIARQ-FLUL), Thierry Aubry (Fundação Côa Parque), Cristina 

Gameiro (FCT / UNIARQ-FLUL), João Zilhão (ICREA-Universitat de Barcelona / UNIARQ-

FLUL); 

- Mariana Diniz (UNIARQ-FLUL), Migrações, tipologias de migrantes, o Neolítico e 

(inevitavelmente), o Mundo Contemporâneo;                                                         

- António Faustino Carvalho (Universidade do Algarve), Mobilidade humana no Neolítico e 

Calcolítico de Portugal. A circulação de variscite como caso de estudo; 

- Rui Mataloto (Câmara Municipal de Redondo), ELES ANDAM AÍ…: breve apontamento sobre 

materiais de grande circulação na Anta Grande do Zambujeiro (Évora); 

- João Luís Cardoso (Universidade Aberta. Centro de Estudos Arqueológico do Concelho de Oeiras 

(Câmara Municipal de Oeiras), Olhares sobre a mobilidade no decurso dos 4.º e 3.º milénios a.C. no 

Centro e Sul do actual território português; 

- João Carlos de Senna-Martínez (UNIARQ-FLUL), Caminhos do metal”: notas sobre modelos, 

produção, circulação e consumo de metais na Idade do Bronze do Ocidente Peninsular; 
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- Ana Margarida Arruda (UNIARQ-FLUL), Caminhos, rumos e derroteiros na Antiguidade Pré-

Clássica: conexões mediterrâneo-atlânticas durante a Idade do Ferro; 

- Maria José de Almeida (UNIARQ-FLUL), Pelos caminhos da Lusitania romana: a ligação viária 

entre a capital Provincial e o porto de «Olisipo». 

- 15 de Junho - Conferência de Guilherme Cardoso, Carlos Didelet e Eva Leitão (Centro de 

Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML), A ocupação humana durante a Pré-História recente em 

Monsanto, do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea. 

- 28 de Setembro – Conferência de Nuno Mota, Cristina Nozes e Ana Caessa (Centro de Arqueologia 

de Lisboa – DPC/DMC/CML), Actualidades acerca do Criptopórtico Romano de Lisboa: as 

escavações arqueológicas e o projecto de estudo e valorização (CRLx), do ciclo Lisboa Subterrânea 

– Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.  

- 11 de Outubro – Mesa-redonda Acervos arqueológicos: depósitos vivos ou “armazéns” mortos?, 

integrado no Colóquio comemorativo do Centenário da morte de Francisco Tavares Proença Júnior 

(1883-1916) organizado pela Secção de História da Associação dos Arqueólogos Portugueses, no 

auditório do Museu Arqueológico do Carmo. 

- 12 de Outubro – Colóquio em parceria com a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, Nos 

300 Anos do Nascimento de Carlos III de Espanha: 

- Benito Martinez (SGL), De Campoflorido a Floridablanca: alguns elementos de sociologia 

histórica; 

- Lourenço Correia de Matos (IPH), Carlos VII de Nápoles, III de Espanha, e a Real e Insigne Ordem 

de São Januário; 

- Ana Cristina Martins (IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNLisboa / SGL), Carlos III, a arqueologia e o 

Neoclassicismo; 

- Vítor Escudero (ANBA / ISCSP-UL / SGL), Ordem de Carlos III - Virtuti et Merito - Real, Muy 

Distinguida y Española; 

- Alice Lázaro, Os casamentos reais de 1785: Ápice da reaproximação diplomática de Portugal e 

Espanha. 

- 20 de Outubro – Conferência de Isabel Moitinho de Almeida e Fernando Real, em parceria com a 

Associação ‘Olisipo Forum’, A geologia e a geomorfologia no povoamento de Lisboa, do ciclo 

Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea. 

- 26 de Outubro – Conferência de João Carlos de Senna-Martínez (UNIARQ – Centro de 

Arqueologia da ULisboa), A Perdida Orca da Lapa do Lobo: novas perspectivas após as campanhas 

de 2015 e 2016, do ciclo Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações. 
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- 27 de Outubro – Conferência de Luís Raposo (Museu Nacional de Arqueologia), em parceria com a 

Associação ‘Olisipo Forum’, Lisboa e o Tejo: breves reflexões em quatro andamentos, do ciclo 

Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea. 

- 2 de Novembro – Colóquio em parceria com a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, Nos 

200 Anos do Nascimento de D. Fernando II: 

- José Filipe Menéndez (AGP / SGL), D. Fernando II - Familiaridade, Origens e Descendências; 

- Vítor Escudero (ANBA / ISCSP-UL / SGL), D. Fernando II - um peculiar estudo de Falerística 

oitocentista; 

- Ana Cristina Martins (IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNLisboa), D. Fernando II entre arqueólogos e 

arqueologia. 

- 3 de Novembro – Conferência de Clementino Amaro (Olisipo Forum), em parceria com a 

Associação ‘Olisipo Forum’, A indústria de preparados de peixe na época romana e a produção 

anfórica, do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea. 

- 9 de Novembro – Conferência de Rui Ramos (Omniknos Arqueologia Lda.), Os Monumentos sob 

Tumuli das Motas (Monção), do ciclo Encontros ERA. 

- 23 de Novembro – 1.º Seminário conjunto da Secção de Arqueologia da SGL e do Centro de 

Arqueologia da Câmara Municipal de Lisboa, Fragmentos de Arqueologia de Lisboa, intitulado Diz-

me o que comes…Alimentação, antes e depois da cidade: 

- Conferências: 

- Cleia Detry (UNIARQ-Centro de Arqueologia da ULisboa) e João Tereso (CIBIO-InBIO-UPorto), 

À descoberta das dietas no passado: o ponto de vista das Arqueociências; 

- João Luís Cardoso (UAberta / Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras), As faunas 

de grandes e médios mamíferos e a alimentação humana na região de Lisboa, do Paleolítico ao 

Bronze Final: 

- Carlos Fabião (UNIARQ-Centro de Arqueologia da ULisboa), Comer e beber em Lisboa, da época 

romana às vésperas da modernidade. 

- Comunicações: 

- Nelson J. Almeida (UTAD / IPT / GOP-CGeo-UCoimbra / ITM), Palmira Saladié Balleste (IPHES / 

Universitat Rovira i Virgili), Enrique Cerrillo Cuenca, Vasco Leitão (CAL-CML), Luiz Oosterbeek 

(IPT / GOP-CGeo-UCoimbra / ITM), A arqueofauna do Neolítico Antigo da Encosta de Sant’Ana 

(Lisboa);  

- Susana Martínez (UAlgarve), Sónia Gabriel ()DGPC-LARC / CIBIO-InBIO-UPorto e Jacinta 

Bugalhão (DGPC / UNIARQ-ULisboa), 2500 anos de exploração de recursos aquáticos em Lisboa. 

Núcleo Arqueológico da rua dos Correeiros; 
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- Clementino Amaro (Olisipo Forum) o e Guilherme Cardoso (CAL-CML), A alimentação em Lisboa 

na época romana através das ânforas da Casa dos Bicos;  

- António Rei (IEM-FCSH-UNLisboa), Elementos vegetais na alimentação de al-Ushbûna, entre os 

séculos X e XII; 

- Maria João Valente (UAlgarve / CEAACP-UCoimbra) e António Marques (CAL-CML), 

Alimentação mudéjar em Lisboa: a zooarqueologia da Casa da Severa (Mouraria, Lisboa); 

- Rui Pedro Rodrigues Neves (FLUCoimbra), O drama da fome sob o signo castelhano – 1384;   

- João Pedro Gomes (CECH-UCoimbra), Comida de rua na Lisboa Moderna (sécs. XVI e XVII); 

- Tânia Casimiro (IAP-FCSH-UNLisboa), Carlos Boavida (IAP-FCSH-UNLisboa / AAP), Cleia 

Detry (UNIARQ-ULisboa) e Simon Davis (DGPC-LARC), Cozinhar e comer: Cerâmicas e 

alimentação em Carnide (1550-1650);  

- Carlos Boavida (IAP-FCSH-UNLisboa / AAP), Preparar, servir e comer – Vestígios arqueológicos 

metálicos do que se usava na cozinha e à mesa na Lisboa da Idade Moderna; 

- Carlos Boavida (IAP-FCSH-UNLisboa / AAP), Entre copos e garrafas – Os vidros do Largo de 

Jesus (Lisboa);  

- Ana Maria Ramalho Prosépio (SHIP / FLUCoimbra), O património alimentar nas caricaturas do 

jornal vespertino “Diário de Lisboa” (1921 a 1926).  

- 14 de Dezembro - Conferência de Inês Simão, João Miguez, Marta Macedo, Teresa Freitas (Era 

Arqueologia), Cristóvão Fonseca e José Bettencourt (CHAM-FCSH-UNLisboa), Da Ribeira Velha 

ao Campo das Cebolas – Quatro séculos de evolução da frente ribeirinha de Lisboa, do ciclo Lisboa 

Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea.. 

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 propagar os trabalhos que foram sendo apresentados ao longo do ano.  

A prática deste último ano confirmou as preferências assumidas pela actual Mesa da Secção de 

Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa quanto aos tipos e modelos de actividades 

seguidos. 

Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2017, a 14 de Dezembro de 2016, tendo 

sido reconduzidos os seguintes Vogais: 

 Presidente: Doutora Ana Cristina Martins 

 Vice-Presidente: Prof. Doutor João Carlos Senna-Martínez 

 Secretária: Mestre Ana Ávila de Melo 
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4.11. 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 5 de Janeiro de 

2015, 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 6º Ciclo de Conferências Relações Luso – Italianas – Homo est minor 

mundus. Construção de Saberes luso italianos na época Moderna 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 2016 e Janeiro de 2017. 

Na Sociedade de Geografia de Lisboa realizaram – se as seguintes conferências: 

 17 de Maio – 17 h 30 minutos: Entre a Itália e Portugal. A circulação cultural promovida 

pelo abade D. Gomes e Frei Estevão de Aguiar no século XV – Por Paulo Lopes ( CHAM)  

 7 de Julho – 17 h 30 minutos  Escritos no Ghetto. Livros e saberes dos judeus portugueses de 

Veneza (séculos XVI e XVII) - por Susana Mateus (Cátedra A. Benveniste – UL / CIDEHUS – 

UÈ) 

 13 de Outubro – 17 h 30 minutos -  Galileu na China, via Lisboa – por Henrique Leitão 

(CIUHCT – Faculdade de Ciências ) 

 22 de Novembro – 17 h 30 minutos – Os Ottone e o fabrico de papel em Portugal no século 

XVII – por Maria José Santos ( Museu do Papel) 

Promoveu – se também em Abril de 2016 uma sessão coincidindo com os 400 anos da morte de 

William Shakespeare: 

18 de Abril entre as 16 horas e as 19 horas. Foram oradores:  

 Maria do Rosário Monteiro (CHAM) – O humanismo em The Tempest  

 Ângela Pinto (actriz) – Leitura de Sonetos 

 Mário Avelar (Universidade Aberta) – “ Shall I compare thee to…William Shakespeare” – 

Orson Wells e a revisitação cinematográfica do bardo  

 Carlos Avillez (encenador)  - De Hamlet a Macbeth  

 José Manuel Castanheira (Cenógrafo). “Algumas criações cenográficas de José Manuel 

Castanheira param obras de Shakespeare “ 

Seguido de debate e da cerimónia de encerramento. 

Em 20 de Junho associou – se às Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage. 

A sessão realizou-se entre as 17 e as 19 horas tendo como oradores: 

 Pedro Martins – Olavo Bilac e Bocage 
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 Álvaro Arranja – O centenário do falecimento de Bocage em 1905  

 Ana Margarida Chora – Bocage e o Oriente  

 Daniel Pires – A transgressão em Bocage 

Seguido de debate e da cerimónia de encerramento. 

No dia 28 de Junho promoveu em conjunto com a Secção Asiática, entre as 17 h 30 m e as 19 horas, 

o Seminário “Camilo Pessanha em três Dimensões – Poesia, Direito e Sinologia - ´Evocação do 

Poeta no 90º ano da sua morte, com o seguinte programa: 

Abertura pelo Presidente da SGL, Prof Catedrático Luís Aires de Barros 

 Mostra bibliográfica sobre Camilo Pessanha, organizada pela Drª Helena Grego da Biblioteca 

da SGL e apresentação pela Drª Manuela Cantinho de peç(a)s chines(a)s oferecidas por 

Camilo Pessanha ao Museu da SGl. 

 Ana Chora – Camilo Pessanha: o ritmo como imagem 

 Celina Veiga - Camilo Pessanha – jurista em Macau  

 Daniel Pires – Camilo Pessanha Sinólogo  

Seguido de debate e cerimónia de encerramento 

Dia 4 de Julho pelas 17 h e 30 minutos promoveu uma conferência para a comemoração do 

Centenário do Cabaret Voltaire e do Dadaísmo. 

Ana Guerreiro - “Dada nas vanguardas e rupturas artísticas do século XX: acção, experimentação 

ou novas categorias estéticas” 

 Em 17 de Novembro de 2016 numa iniciativa conjunta com a Secção de Etnografia e a Secção 

Profissional de Estudos sobre o Património, promoveu –se um colóquio  subordinada ao tema: “O 

homem criativo: uma abordagem transdisciplinar” que decorreu entre as 15 h e as 19 horas, com o 

seguinte programa: 

 Abertura pelo Professor Catedrático jubilado João Pereira Neto: “ Novas tendências da 

investigação etnográfica” 

 Maria Leonor Garcia da Cruz: Representações e utopias nos alvores da época moderna: (De) 

Bosch e artimanhas de Moro e Maquiavel na construção de uma sociedade ideal” 

 José Fernando Reis Oliveira:“ A obra artística e etnográfica do catalão D. Lluis Vermell e 

Busquets em Portugal “ 

 Mário Ming Kong; “A plasticidade do papel: criatividade na arquitectura e no Design” 

 Maria Helena Correia Samouco “ Criatividade na representação etnográfica em palácios e 

museus: breves memórias”. 

 Maria João Pereira Neto: “ Charles Frederick Worth : criatividade e empreendedorismo”. 

Seguido de debate e sessão de encerramento. 
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4.12. Secção de Ciências da Comunicação 

Presidente: Prof. Doutora Paula Espírito Santo 

1. Actividades  

 A actividade da secção no ano civil de 2016 foi marcada por um conjunto de sessões com 

diversos convidados, os quais trouxeram à SGL e à secção assuntos estimulantes, da actualidade no 

âmbito das múltiplas áreas de encontro com a área da comunicação. Foram realizadas as seguintes 

conferências: 

1.1.  21 de Abril de 2016, “Do Protocolo de Estado ao Protocolo de Empresa: uma mais-

valia das Relações Públicas para a Comunicação Institucional”. Conferência proferida 

pela Senhora Doutora Anabela Mateus. Nesta conferência desenvolveram-se as bases 

e fundamentos dos Protocolos de Estado e da Empresa, em termos de traços 

convergentes e evolutivos e identificou-se ainda o conceito e bases destes para as 

Relações Públicas e a Comunicação Institucional.  

1.2. 16 de Maio de 2016 , “História e Jornalismo: Caminhos Paralelos para um Objectivo 

Comum”. Conferência proferida pelo Senhor Dr. Luís Marinho, da RTP. Nesta 

conferência foi analisada a história recente do Jornalismo em Portugal e colocaram-se 

várias pistas de reflexão, acompanhadas e comentadas pela audiência. 

1.3. 16 de Novembro de 2016: “Comunicação dos Candidatos Presidenciais Americanos 

no Facebook: Análise dos períodos das Convenções Democrata e República (2016) ”. 

Conferência proferida pelo Senhor Prof. Doutor Bruno Ferreira Costa, da 

Universidade da Beira Interior. Nesta conferência, identificaram-se sistematizaram-se 

características essências do sistema de representação eleitoral norte-americano, os 

moldes de construção da última campanha eleitoral assim como a utilização da 

internet pelos candidatos republicano e democrata. A conferência revelou-se bastante 

estimulante, tendo tido na assistência a turma de estudantes do 3º ano de Ciência 

Política do ISCSP, por convite da Profa. Doutora Paula do Espírito Santo.  

2. Divulgação 

 Para além dos canais normais que a SGL utiliza para a divulgação das suas actividades, 

optámos por promover nas redes sociais, e concretamente no Facebook as actividades desta secção. 

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 e 

para atrair novos sócios para a SGL. 

3. Novos sócios 
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Fizemos, como nos dois anos anteriores, um esforço para a atracção de novos sócios. Alguns sócios 

manifestaram interesse em se juntar à SGL mas não sabemos se o concretizaram. De entre os novos 

sócios que se propuseram à SGL está o Sr. João Bola, estudante finalista de ciência política do 

ISCSP, o qual manifestou esse interesse a Prof. Paula Espírito Santo, e submeteu proposta à direcção 

da SGL, sendo que esperamos que o mesmo venha a ser aceite com a brevidade possível, desta vez. 

Consideramos esta proposta, uma mais-valia, pelo seu perfil e dinamismo enquanto interessado nas 

matérias da SGL. 

 

4.13. Secção de Ciências Militares 

Presidente: General João Carlos Geraldes 

Dando continuidade à ideia-força que enformou a programação que, desde o final de 2014, a Secção 

tem vindo a desenvolver e que foi detalhadamente exposta no Relatório da Secção relativo a 2015, as 

actividades, em 2016, objectivaram-se em completar e finalizar o Projecto intitulado “O Espaço 

Nacional – Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, cujo Director foi o Ten General António 

Fontes Ramos.  

Julga-se oportuno relembrar que o objecto dominante deste Projecto é concluir, com os olhos postos 

no futuro, sobre possíveis linhas de acção estratégica que, no seu contributo para a paz e segurança 

internacionais, assegurem, de forma sustentada e ineludível, a defesa dos interesses vitais do nosso 

País.   

O modelo de análise desenvolvido baseou-se na construção e operação de modelos parcelares 

representativos dos principais vectores com influência na avaliação dos muito voláteis 

condicionalismos estratégicos, a um tempo limitadores e propiciadores de oportunidades conjunturais 

a explorar.  

Foi assim que, após a conclusão da “Análise do Contexto Internacional”, iniciada em 2015, os 

trabalhos prosseguiram com o estudo das “Dinâmicas do Espaço Envolvente”, completando, assim, a 

matriz onde se insere a liberdade de acção que permite linhas estratégicas que exploram a iniciativa 

possível. 

Porque raramente uma pequena Potência tem capacidade para impor os seus interesses vitais, o 

produto da reflexão na Secção – “As Linhas Estratégicas Recomendadas” – afiguram-se-nos poderem 

constituir um contributo para o imprescindível repensar da Estratégia Nacional para fazer face à 

incerteza característica do ambiente em mutação acelerada. A premissa que enforma aquelas linhas 

radica no imperativo da interiorização, inteligente e pragmática, dos interesses vitais de Portugal, 

condição necessária da delimitação daquilo que importa defender a todo o custo. A consequência que 

resulta da possível adopção daquelas linhas corresponde, na nossa perspectiva, a uma adequada 

atitude estratégica que, sendo consentânea com a imprescindível optimização da economia de meios, 
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resulta do entendimento daquilo que, nos interesses vitais dos nossos amigos e aliados, é 

compaginável com as exigências nucleares implícitas nos nossos interesses. Um espírito de defesa 

formulado a partir da análise pragmática da conjugação de interesses possível viabilizará uma clara 

noção das razões que assistem ao País para, em condições favoráveis, ser parte integrante de 

Alianças, Acordos ou Organizações que se fundamentem na cooperação partilhada para alcançar 

sinergias pela repartição do trabalho estratégico. Em síntese e para Portugal, uma manobra de 

afirmação responsável que, por ser inteligível para os outros, nos parece constituir uma incontornável 

condição para alcançar eficiência no desenvolvimento de uma Estratégia Diplomática e de uma 

Estratégia Militar proporcional. 

Em apoio do estudo, debates de ideias, elaboração de sínteses e relatórios, e, construção de 

contributos escritos, tendo em vista a progressiva produção e inclusão de textos no guião, actividades 

estas desenvolvidas com base nos contributos individuais dos Vogais e nos consensos obtidos nas 

sete Reuniões Plenárias, cinco reuniões de Mesa intercalares e de diversas reuniões de trabalho 

realizadas ao longo do Ano, a Secção incorporou o valioso contributo da informação disponibilizada 

em treze sessões públicas seguidas de debate. Nestas sessões, em que a Secção contou, sempre, com 

o estímulo da presença do Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, colaboraram, por ordem 

cronológica, como conferencistas:   

Vice-almirante António Rebelo Duarte (Comissão Europeia) - “A Europa Espaço de 

Desenvolvimento e Segurança. O Conceito Estratégico Europeu. A UE e a NATO”, em 18 de 

Janeiro; 

Doutor José Caleia Rodrigues (Comissão Americana) – “As Desigualdades Energéticas no 

Continente Europeu. Consequências Geoestratégicas”, em 01 de Fevereiro e “A Segurança 

Energética: Incidência em Portugal”, em 26 de Setembro; 

Professor Doutor Félix Ribeiro – “O Reposicionamento Estratégico dos EUA. A Evolução da 

Parceria Estratégica com a Europa e a Ásia. Oportunidades e Desafios para Portugal”, em 29 de 

Fevereiro; 

Tenente Coronel PilAv Mestre João Brandão Ferreira – “O Paradoxo Jurídico Alemão. Uma Questão 

Nunca Debatida na União Europeia”, em 09 de Março;  

Professor Doutor Heitor Romana (Comissão Americana) – “A Emergência da China. Consequências 

do Processo de Afirmação Económico- Estratégico. Incidência nos Países da CPLP”, em 14 de 

Março; 

Professor Miguel Mattos Chaves (Comissão Europeia) – “O Motor Europeu: Ambiguidades e 

Futuro”, em 21 de Março; 

Doutor Bruno Cardoso Reis (Secção de Geografia dos Oceanos) – “A Valorização Estratégica do 

Atlântico no Século XXI”, em 12 de Abril; 
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Dr. Henrique de Sousa Neto – “A Economia Mundial. Dinâmicas, Processos e Perspectivas. 

Oportunidade Estratégicas para Portugal”, em 04 de Maio; 

Professor Doutor Jorge Paulino Pereira (Secção de Transportes) – “A Circulação de Passageiros e 

mercadorias no Século XXI. Impacto sobre Portugal”, em 24 de Junho; 

Professor Dr. José Dantas Saraiva (Secção de Economia) – “Economia Portuguesa. Uma Perspectiva 

sobre a Análise da Conjuntura”, em 06 de Julho; 

Major General Doutor José Freire Nogueira (Comissão de relações Internacionais) – “Portugal e o 

Espaço Nacional”, em 20 de Setembro; 

Professor Doutor João Carlos Espada – “Portugal a Europa e o Atlântico”, em 17 de Outubro. 

O resultado final deste Projecto é um texto elaborado pela Secção, ao qual serão anexados conteúdos 

autorizados do teor das comunicações apresentadas, conjunto que será publicado em formato “e-

book”, solução que a Secção desenvolveu e que, após aprovação pela Direcção, poderá constituir um 

meio de difusão para quaisquer trabalhos realizados no âmbito da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

A convite da Comissão de Relações Internacionais, a Secção colaborou ainda na sessão intitulada 

“Jihadismo Radical no Sahel e no Golfo da Guiné”, incluída na programação daquela Comissão, 

onde foi conferencista o Coronel Doutor Nuno Lemos Pires. 

Salienta-se a salutar cooperação que, com o indispensável estímulo e suporte da Direcção da 

Sociedade, foi prestada pelas outras Comissões e Secções, entre as quais é de toda a justiça salientar 

as Comissões Americana, Europeia e de Relações Internacionais, e, as Secções de Economia, de 

Geografia dos Oceanos e de Transportes, facto que muito nos apraz por corresponder ao 

desenvolvimento de um reiterado propósito da nossa Secção desde que iniciou a sua actividade em 

2006. 

No corrente Ano, verificou-se a admissão de dois novos Vogais: o TGeneral Carlos Alberto de 

Carvalho dos Reis e o TGeneral Mário de Oliveira Cardoso com os quais a Secção passa a integrar 

trinta e cinco Vogais. 

Nos termos dos Estatutos da SGL e, dentro do espírito do seu Regulamento Interno, a Secção 

procedeu à eleição da Mesa para 2017, a qual passou a ter a seguinte constituição: 

Presidente: General Luís Valença Pinto             

Vice-Presidente: Almirante José Manuel Castanho Paes 

Vice Presidente: TGeneral Carlos Alberto de Carvalho dos Reis 

Director: TGeneral Mário de Oliveira Cardoso 

Director: MGeneral José Ribeirinha Diniz da Costa 

Secretário: TCorPilAv João José Brandão Ferreira 
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4.14. Secção de Economia 

Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva 

A Secção reunião internamente no dia 21 de Janeiro.  

O Presidente da Secção cessou funções após tomar posse como vogal da Direcção em 5 de Abril de 

2016. 

 

4.15. Secção de Estudos Luso-Árabes 

Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha 

Durante o ano de 2016 a Secção de Estudos Luso-Árabes, sob a orientação do Prof. Dias Farinha, 

prosseguiu os trabalhos de investigação na área dos vocábulos portugueses de origem árabe, com 

vista à elaboração de um glossário, sendo que se realizaram sete reuniões que decorreram na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Aos 15 dias do mês de Janeiro de 2016, pelas 17:30, reuniu-se na sala do 3º andar do Edifício Sede 

da SGL, a Secção de Estudos Luso-Árabes, com a seguinte Ordem dos Trabalhos: 

1. – Leitura da Acta da Sessão anterior; 

2. – Informações; 

3. – Eleição da Mesa para o ano de 2016 e 

4. – Apresentação da comunicação, agora já no Auditório Adriano Moreira, do Secretário, Dr. 

João Abel da Fonseca, subordinada ao tema “Antoine de la Salle – um aventureiro na tomada 

de Ceuta”. 

 A Mesa foi constituída pelo Presidente, Prof. Doutor António Dias Farinha, pelo Vice-Presidente, 

CALM José Luís Leiria Pinto, pelo Secretário, Dr. João Abel da Fonseca e pela Vice-Secretária, 

Profª Doutora Maria Leonor Cruz. 

Após as palavras de boas vindas aos Sócios e Vogais da Secção presentes, Profs. Fausto Amaro, 

Vermelho do Corral e Olga Iglésias Neves, bem como o Dr. Manuel Pechirra, o Presidente leu as 

cartas em que os Profs. Pereira Neto e Manuel Augusto Rodrigues solicitavam a justificação da falta, 

delegando o seu voto na sua pessoa. 

Entrando na Ordem dos Trabalhos foi lida a Acta da sessão anterior, pelo Secretário da Mesa, que 

mereceu a aprovação, por unanimidade.  

No subsequente período de Informações foi dada a palavra ao CALM Leiria Pinto que dissertou 

sobre o estreitamento das relações entre a Marinha Portuguesa e as Marinhas dos países magrebinos, 

aludindo ao embarque em viagem de instrução, no navio escola Sagres, de cadetes Marroquinos, 

Argelinos e Tunisinos.  

A Profª Maria Leonor Cruz deu conta da realização na FLUL, promovido pelo Centro de História, do 

VI Colóquio Internacional de Imagética Comunidades: Representações e Significados de ontem e de 
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hoje, cuja coordenação científica lhe coube e em que integraram a respectiva Comissão Científica o 

Presidente e a própria, tendo apresentado comunicações, para além de si mesma, os Vogais da 

Secção, Profs. Pedro Barbosa e Olga Neves. Esta última informou ter sido convidada por uma revista 

norte-americana para nela publicar o seu trabalho de campo sobre O Califado de Moçambique. 

 O Dr. Manuel Pechirra elencou diversas iniciativas promovidas em parceria com o ILAC tendo 

sublinhado, por parte dos Emiratos Árabes Unidos, a realização de um evento relacionado com a 

atribuição do Prémio Cheik Zahed, considerado «o Nobel árabe», com a presença de delegações de 

Portugal, Reino Unido e França. Mais referiu que o Prof. Dias Farinha era o Presidente da Comissão 

para o mundo lusófono, acrescentando que escasseiam obras de cunho científico realizadas por 

especialistas na área da historiografia afim.  

O Prof. Dias Farinha informou que seria transmitido no dia seguinte, Sábado, pela RTP-3, o 

programa O Princípio da Incerteza, coordenado pelo Prof. Viriato Soromenho-Marques, com uma 

sua longa entrevista em que abordara a realidade nos países árabes ou islamizados. Por fim, a Prof.ª 

Olga Iglésias Neves comentou uma obra recentemente publicada, da autoria de Gabriel Mitah 

Ribeiro, intitulada Estrada de Beirute.  

Entrados no ponto 3. da Ordem dos Trabalhos – Eleição da Mesa –, em que se verificara só existir 

uma lista concorrente, de que eram candidatos os actuais membros, os Profs. Fausto Amaro e 

Vermelho do Corral, propuseram, de imediato, que se votasse a sua recondução. Procedeu-se, então, 

à votação e a Mesa foi reeleita por unanimidade e aclamação, tendo o Presidente agradecido a 

confiança depositada pelos Vogais, bem como aos restantes membros que aceitaram acompanhá-lo, 

uma vez mais, pedindo um maior empenho dos restantes Vogais, para o êxito das futuras sessões 

culturais a programar.  

Terminada a primeira parte da reunião, pelas 17:50, os presentes deslocaram-se ao Auditório Adriano 

Moreira onde decorreu, a partir das 18 horas, a conferência supracitada no ponto 4. da Ordem dos 

Trabalhos,  a que assistiram 32 auditores, entre Sócios e Convidados.  

No período de debate subsequente foram sete os presentes que intervieram fazendo perguntas ao 

orador, apontando prismas de análise ou tecendo considerações a propósito da historiografia da 

Tomada de Ceuta, sendo de realçar a efectuada pelo Membro da Direcção, Comandante Mendes 

Quinto.   

 A sessão terminou pelas 19:30, com palavras do Presidente agradecendo a presença de todos.  

No ‘Workshop’ A propósito de Ceuta, organizado pelo Centro de História da Universidade de 

Lisboa, que decorreu na Faculdade de Letras nos dias 11 e 12 de Fevereiro, foram oradores os Profs. 

António Dias Farinha, Maria Leonor García da Cruz e Ana Paula Avelar, da Secção de Estudos 

Luso-Árabes, apresentando comunicações intituladas, respectivamente, “Ceuta e o Ultramar 
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Português”, “Ceuta na economia da dinâmica ideológico-institucional de Portugal. Para uma reflexão 

historiográfica” e “Ceuta como tópico narrativo no discurso historiográfico da expansão portuguesa”.     

A Secção de Estudos Luso-Árabes colaborou com outras Secções da SGL para alargar as suas 

actividades. Neste âmbito, e a destacar, o Presidente participou com uma intervenção sobre a História 

dos Nianjas na reunião da Secção de Antropologia, de 22 de Novembro. 

 

4.16. Secção de Estudos do Património 

Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto 

De acordo com os objectivos traçados na primeira reunião da secção realizada em Janeiro de 2016, a 

secção de Estudos do Património promoveu as seguintes actividades: 

 Dia 2 de Maio pelas 17 h 00 minutos conferência  

 Arquitecto Paolo Bortot – As fortificações da Áustria – Hungria no Sud Tirol ao longo da fronteira 

com o reino de Itália 1833 – 1915. 

A introdução foi feita pelo Professor Arquitecto Michel Toussaint. 

No dia 19 de Setembro pelas 17 h 30 minutos conferência: 

Ana Vaz Milheiro – Património partilhado: arquitectura e colonialismo 

 No dia 4 de Novembro pelas 17 h e 30 minutos promoveu – se Sessão subordinada ao tema: 

Patrimónios (des)protegidos: Aljezur e a praia de Monte Clérigo – entre planos e (i)realidade com o 

seguinte programa:  

Maria João Pereira Neto: Enquadramento: Patrimónios desprotegidos: Aljezur 

Vitor Faustino: Patrimónios no meio da Natureza: fruir para valorizar: o caso de Aljezur. 

Nuno Barros: O Monte Clérigo e o POC - OV – património ameaçado. 

Debate e encerramento da sessão. 

Em 17 de Novembro de 2016 numa iniciativa conjunta com a Secção de Etnografia e a Secção 

Profissional de Estudos sobre o Património, promoveu – se um colóquio subordinado ao tema: “O 

homem criativo: uma abordagem transdisciplinar” que decorreu entre as 15 h e as 19 horas, com o 

seguinte programa: 

 Abertura pelo Professor Catedrático jubilado João Pereira Neto: “ Novas tendências da 

investigação etnográfica” 

 Maria Leonor Garcia da Cruz: Representações e utopias nos alvores da época moderna: (De) 

Bosch e artimanhas dee Moro e Maquiavel na construção de uma sociedade ideal” 

 José Fernando Reis Oliveira:“ A obra artística e etnográfica do catalão D. Lluis Vermell e 

Busquets em Portugal “ 

 Mário Ming Kong; “A plasticidade do papel: criatividade na arquitectura e no Design” 
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 Maria Helena Correia Samouco “ Criatividade na representação etnográfica em palácios e 

museus: breves memórias”. 

 Maria João Pereira Neto: “ Charles Frederick Worth : criatividade e empreendedorismo”. 

Em 5 de Dezembro de 2016, em colaboração com o CIAUD da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Lisboa, O CIDEHUS - da Universidade de Évora e o IHC – CEFCI da Universidade 

de Évora decorreu o Colóquio subordinado ao tema: Congressos e Exposições: Memórias e 

Património. 

O colóquio, que se iniciou às 10 h e 30 minutos e que decorreu até às 19 horas, teve a seguinte 

organização: 

 Sessão abertura com a presença do Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 

 Sessão 1 – Exposições Universais e Internacionais 

Maria João Pereira Neto (CIAUD – FA Ul/ SGL) – Paris à la mode: a cidade espectáculo e os 

impactos do fenómeno da Moda na exposição Universal de Paris de 1900 e no início do século XX 

Helena Souto (UNIDCOM/IADE- EU) – Pavilhões portugueses nas Exposições Universais (1867- 

1900): arquitecturas efémeras; identidades e memória. 

Maria Ana Bernardo e Ana Cardoso de Matos (CIDEHUS – UÉ) – Portugal as Exposições 

Internacionais de Sevilha e Barcelona de 1929: memória e património. 

Jorge Nunes (CIAUD – FA/ UL) –New York Fair. 1939. 

 Sessão 2 – Congressos e Exposições  

Ana Cardoso de Matos (CIDEHUS- UÉ) – recuperar a memória de um património desaparecido: o 

Palácio de Cristal do Porto, as exposições e os congressos. 

Maria de Fátima Nunes (IHC – CEFCI – UÉ) – Congressos Científicos e Sociedade de Geografia de 

Lisboa: viagem e memória 1906- 1935 – 1941. 

Quintino Lopes (IHC – CEFCI – UÉ) – Lisboa, 1933: a XXVIII reunião des Anatomistes e a imagem 

de um país produtor de ciência.i 

Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEFCHi (UÉ) -FCSH-UNL / SGL) - Congressos de Arqueologia 

em Portugal nos anos 60 e 70 do século XX: protagonistas, palcos e programas. 

 Sessão 3 – Exposições Nacionais e Exposições de Autor 

Raffaella Maddaluno (CIAUD – FA/ UL) – Francesco Venezia e a arte de expor: a memória como 

património. 

António Abreu Xavier (CIDEHUS- UÉ) – A exposição Nacional da Venezuela de 1883: um reflexo 

do pensamento e das tendências nas exposições universais e regionais da época. 

Vitor Escudero (SGL) – Primeira Exposição de Ex libris em Portugal (1927), a Imprensa Nacional de 

Lisboa e Luís Derouet. 
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Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEFCHi (UÉ) -FCSH-UNL / SGL); João Carlos Senna – Martinez 

(Centro de arqueologia – Uniarq- FLUL – UL/ SGL) A Arqueologia na “Exposição do Muno 

Português” (Lisboa, 1940): uma ausência presente. 

No final houve debate. 

 

4.17. Secção de Etnografia 

Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco 

A Secção de Etnografia desenvolveu, durante o ano de 2016, uma actividade científica com temas na 

área da Antropologia que a disciplina da Etnografia privilegia através da metodologia de recolha e 

pesquisa. 

Realizou-se um Seminário em conjunto com a Secção de Artes e Literatura e Secção de Estudos do 

Património, em 17 de Novembro, intitulado: “O Homem Criativo: Uma abordagem 

transdisciplinar”. 

Em conformidade com o programa foram apresentadas as seguintes comunicações, após a abertura 

do Seminário pelo Sr. Presidente da Sociedade de Geografia, Prof. Doutor Luís Aires-Barros: 

 -Prof. Cat. Doutor João Pereira Neto: “Novas tendências da investigação etnográfica”  

- Profª Doutora Maria Leonor Garcia da Cruz: “Representações e utopias nos alvores da Época 

moderna: (De) Bosche (e) e artimanhas de Moro e de Maquiavel na construção de uma sociedade 

ideal”; 

-Mestre Dr. José Fernando Reis Oliveira: “A obra artística e etnográfica do catalão D. Lluis Vermell 

e Busquetes em Portugal”; 

-Prof. Doutor Mário S. Ming Kong: “A plasticidade do papel: criatividade na Arquitectura e no 

Design”; 

-Prof. Doutor Mário Avelar: “No solo fluido do encontro entre a palavra e a imagem”;  

-Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco “Criatividade na representação etnográfica em palácios 

e museus: breves memórias”;  

-Prof. Doutora Maria João Pereira Neto: “Charles Frederick Worth criatividade e 

empreendedorismo”. 

Em 20 de Dezembro de 2016 teve lugar uma reunião da Secção de Etnografia para apreciação da 

actividade desenvolvida, tendo sido reeleita a Mesa para o ano de 2017 que ficou com a mesma 

constituição: 

Presidente: Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco; Vice-Presidente Dr. António Vermelho do 

Corral e Secretário: Prof. Doutora Ana Cristina Pereira Neto. 

Para o ano de 2017, declarado pela ONU-ANO INTERNACIONAL DO TURISMO, foi considerado 

este tema para programação de Seminário a organizar pela Secção de Etnografia. 
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4.18. Secção de Genealogia Heráldica e Falerística 

Presidente: Professor Dr. Benito Martinez 

A Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa, na senda do 

preconizado pela Mesa, ao longo dos últimos anos, continua a aprofundar a abordagem inter e 

transdisciplinar, promovendo e realizando atividades académicas e científicas, em 

estreita colaboração com outras Secções da SGL - mormente, as empreendedoras Secção de Estudos 

do Património e Secção de Arqueologia - e outras Instituições nacionais, das quais se destacam 

a Academia Portuguesa de Ex-Líbris - a iniciar as comemorações dos seus 65 Anos de Fundação 

(1952-2017) - 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; e, no estrangeiro, 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 realidade não são alheios a permanente e consolidada dinâmica, o interesse e 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 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. 

Todos os eventos realizados, registaram uma expressiva afluência, entre as 30 e as 85 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 dia 29 de Setembro de 2015, teve lugar a anunciada Sessão Trabalho da Secção de Genealogia, 

Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa que, como é hábito em todos os inícios 

do ano académico - pelo menos nos últimos sete anos -, desta instituição que comemorou os seus 140 

Anos de Fundação, convocou os seus Vogais para proceder à apresentação e aprovação do Programa 

e Calendário do Ano Académico 2015-2016 e à eleição da Mesa da Secção.  Assim, por unanimidade 

e aclamação, foi eleita a seguinte Mesa da Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística: 

Presidente: Benito Martinez de Araújo 

Vice-Presidente: Segismundo Ramires Pinto 

Secretário: Vítor Escudero 

Também foi aprovado, por unanimidade, o seguinte calendário e Programa que se cumpriu até ao 
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final do ano académico 2015-2016: 

Outubro, Sexta-Feira, dia 30 - Inauguração do Ano Académico 2015-2016, com a Cerimónia Pública 

do Auto de Entrega do Fundo Bibliográfico Benito Martinez à Biblioteca da SGL. Na ocasião a SGL, 

Homenageou o Professor Dr. Benito Martinez, oferendo-lhe uma Medalha alusiva à sua Fundação. 

- Conferência: Uma teatral patranha heráldico-genealógica vicentina, pelo Professor Doutor Paulo 

Morais Alexandre. 

Novembro, Sexta-Feira, dia 27 - Sessão Académica com a Conferência: A primeira viagem do Chefe 

do Estado Português a Angola - 1938, comemorada através duma peculiar memória falerística: A 

medalha À lealdade dos Portugueses nativos de Angola 1482-1938, pelo Arquitecto Segismundo 

Ramires Pinto, Vice-Presidente da Secção. 

Dezembro, Sexta-Feira, dia 18 - Sessão Académica com a Conferência: Quinas e Linhagens - 

algumas reflexões sobre as primitivas armas do Rei de Portugal, pelo convidado Dr. David 

Fernandes Silva. 

2016: 

Janeiro, Terça-Feira, dia 19 - Sessão Académica com a Conferência: Patriotas da Causa e Traidores 

do Reino em 1581: memória das mais antigas insígnias das Ordens Militares Portuguesas, pelo Engº 

António Trigueiros. 

Fevereiro, Terça-Feira, dia 23 - Sessão Académica com a Conferência: Duas cartas de Armas e duas 

genealogias do reinado de D. Afonso VI: algumas reflexões genealógicas e políticas, pelo Dr. 

Fernando Correia da Silva. 

Março, Terça-Feira, dia 22 - Sessão Académica com a Conferência: Raízes tavaredenses dos Águas, 

pelo Vogal da Secção, Dr. José Filipe Menéndez. 

Abril, Terça-Feira, dia 19 - V Seminário Internacional de Falerística da Sociedade de Geografia de 

Lisboa, com Coordenação Científica do Dr. Vítor Escudero e as participações dos seguintes 

Oradores: Dr. Nuno Pombo; Mestre Lourenço Correia de Matos: Dr. José Filipe Menéndez; Mestre 

José Colaço; D. António Calvo Rubio, de Espanha; e Dr. Vítor Escudero. 

Abril, Terça-Feira, dia 26 - Sessão Académica com a Conferência: A Heráldica das Forças 

Nacionais Destacadas, como elemento de identificação e de integração no teatro de operações, pelo 

Vogal da Secção, Mestre José Sesifredo Estevéns Colaço. 

Maio, Sexta-Feira, dia 20 - I Seminário Ibérico de Ex-Líbris - Entre a Imagem e a Palavra: História 

e Cientificidade. Em Co-Organização com a Academia Portuguesa de Ex-Líbris e Coordenação 

Científica do Dr. Vítor Escudero. 

Maio, Terça-Feira, dia 24 - Sessão Académica com a Conferência: Reguengo d'Asseca - Genealogia 

dos seus Proprietários, pelos Senhores Dona Madalena Ferreira Jordão e Comendador Ernesto 

Ferreira Jordão, Vogal da Secção. 
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Junho, Terça-Feira, dia 21 - Sessão Académica de Encerramento do Ano Académico, com a 

Conferência: O Tosão de Ouro e a fratria cavalheiresca, pelo Dr. Vítor Escudero. Secretário da 

Mesa. Presidiram à sessão o Senhor Professor Catedrático Luís-Aires Barros, Presidente da 

Sociedade de Geografia de Lisboa e Sua Excelência o Senhor Embaixador de Espanha, em Lisboa, 

Dr. Juan Manuel de Barandica. Esteve patente uma mostra iconográfica e de peças de falerística da 

colecção do Orador. 

Julho, Terça-Feira, dia 19 - Sessão de Trabalho onde se avaliou o último ano académico; decidiu que 

o novo Ano Académico de 2016-2017, seria de Homenagem ao Senhor Arquitecto Segismundo 

Ramires Pinto, pelos seus 50 Anos de Obra Artística, Heráldica e Ex-Librística; se esboçou um 

calendário e programa a ser votado em Setembro, que incluísse o IX Seminário Ibérico de Heráldica 

e Ciências da História, um Colóquio Comemorativo dos 300 Anos de Nascimento de Carlos III, de 

Espanha e um Colóquio Comemorativo dos 200 Anos de Nascimento de D. Fernando II; e, se tomou 

a decisão de "refrescar" a composição da Mesa, com o recrutamento de Vogais com maior 

antiguidade, assiduidade e empenhamento nos trabalhos da Secção. 

No mês de Agosto, 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 

1º Secretário: José Filipe Menéndez 

2º Secretário: José Sesifredo Estevéns Colaço 

Até ao final de 2016, tiveram lugar os seguintes actos já do Ano Académico 2016-2017 

Setembro, Sexta-Feira, dia 30 - IX Seminário Ibérico de Heráldica e Ciências da História - História, 

Memória e Património - Nos 150 anos da morte do Rei D. Miguel I (1802-1866),com Visita ao 

Museu e Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa e Exposição evocativa do Rei D. Miguel I 

Quarta-Feira, dia 12 de Outubro - Colóquio Comemorativo dos 300 Anos do Nascimento de Carlos 

III. (De parceria com a Secção de Arqueologia da SGL). 

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 
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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 
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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. 

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 Universidade de Lisboa, a Universidade de 

Évora, a Universidade Federal de Ouro Preto (Brasil), a Universidade de Jaén, a Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias e manteve uma estreita colaboração com a Academia 

Portuguesa de Ex-Líbris e a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística do CPES - Centro de 

Pesquisa de Estudos Sociais da ULHT. 

Também, durante todo o último período académico, a Secção, manteve a tradição dos anos 

transactos, em responder a várias questões e consultas que foram apresentadas por Membros da SGL 

e por entidades e individualidades externas à própria SGL, nomeadamente portugueses espalhados 

pela diáspora. 

 

4.19. Secção de Geografia Matemática e Cartografia 

Presidente: Professor Doutor José António Tenedório 

1. A Mesa da Secção de Geografia Matemática e Cartografia para 2016 foi eleita, por votação 

unânime, em reunião de 11 de Fevereiro de 2016 tendo ficado assim constituída: 

 Presidente: Professor Doutor José António Tenedório 

 Vice-Presidente: Engº. Rogério Ferreira de Almeida 

 Vice-Presidente: Comandante Miguel Bessa Pacheco 

 Secretário: Engº. Nuno Lima 

2. Em 2016 realizaram-se nove reuniões plenárias durante as quais se discutiram assuntos 

correntes, os conteúdos e a programação geral das actividades culturais. 

3. Foi aprovada por unanimidade a proposta de admissão de novo membro da Secção, o Engº. 

João Cordeiro, Sócio da SGL. A Secção congratulou-se por poder contar com os contributos do Engº. 

João Cordeiro nas actividades culturais. 

4. O «International Map Year 2015-2016» organizado pela Associação Cartográfica 

Internacional, com apoio da Organização das Nações Unidas, reuniu um conjunto amplo e 

diversificado de actividades em torno do papel que o mapa e a informação geográfica têm na 

sociedade e da cadeia de valor cultural e económico que encerram. A Secção de Geografia 

Matemática e Cartografia da Sociedade de Geografia de Lisboa associou-se a esta celebração 

(http://mapyear.org/) tendo organizado um ciclo de conferências destinado a especialistas e público 
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em geral contribuindo para os fins da SGL, nomeadamente no que respeita à difusão do 

conhecimento geográfico e ao seu progresso. Cada conferência, que ocorreu no Auditório Adriano 

Moreira, foi acompanhada de síntese e comentários da responsabilidade de um membro da Secção. 

 11 de Maio: «Cartas do céu de Reis de Portugal», pela Professora Doutora Carlota Simões, 

Centro de Física, Museu da Ciência e Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Síntese e comentários: Engº. João Agria Torres 

 14 de Junho: «Memória sobre os trabalhos geodésicos executados em Portugal, de Filipe 

Folque», pelo Comandante António Costa Canas, Vogal da Secção de Geografia Matemática 

e Cartografia. Síntese e comentários: Engº. Nuno Lima 

 13 de Julho: «Criação de um mapa de densidade de pontos: população residente em Portugal 

Continental», pelo Mestre Eduardo Gomes, Centro de Estudos Geográficos, Universidade de 

Lisboa e Géographie-cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Síntese e comentários: 

Professor Doutor José António Tenedório 

 21 de Setembro: «Geoestatística. Aplicações à hidrogeologia», pelo Professor Doutor Luís 

Ribeiro, do CERIS, Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos do 

Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Síntese e comentários: Engº. Rogério 

Ferreira de Almeida 

 28 de Outubro: «Mapas e cartas na Idade Média e Renascimento: o mesmo género ou 

paradigmas diferentes?», pelo Comandante Joaquim Alves Gaspar do Centro 

Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia e Vogal da Secção de Geografia 

Matemática e Cartografia. Síntese e comentários: Professor Doutor Henrique Leitão 

 7 Novembro: «Celebrando o Ano Internacional do Mapa», pela Engª. Manuela Vasconcelos, 

Vogal da Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Síntese e comentários: Engª. Ana 

Fonseca e Engº. João Agria Torres 

5. 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: Engº. João Agria Torres 

 Vice-presidente: Engº. Rogério Ferreira de Almeida 

 Secretário: Engenheiro Nuno Lima 

O Presidente eleito, Engº. João Agria Torres propôs um voto de louvor à Mesa da Secção de 2016 

pelo excelente trabalho efectuado. O voto de louvor teve aceitação unânime. 

 

4.20. Secção de História 

Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto 

Durante o ano de 2016, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário: 
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25 de Janeiro - Conferência subordinada ao tema: “Afonso de Albuquerque: o estratega – guerreiro 

ou o guerreiro – estratega”. Orador: TCoronel João Brandão Ferreira. 

10 de Fevereiro - Conferência subordinada ao tema: “Diagnosticando maleitas nas obras literárias 

portuguesas – dos trovadores a Camões”. Oradora: Dra. Cristina Moisão. 

23 de Março - Conferência em colaboração com a Secção da Ordem de Cristo e a Expansão, 

subordinada ao tema: 

“Os Templários e a Igreja de Santa Maria do Olival de Tomar”. Orador: Mestre Ernesto Jana. 

28 de Abril - Conferência "Lisboa e a saúde em 1887" pela Doutoranda Patrícia Moreno  

Conferência  

23 de Junho - Conferência subordinada ao tema: “Elementos para a construção  

do Mapa Topográfico da Guiné (1945-1949) ”. Orador: Cte. Carlos Valentim. 

29 de Junho - Conferência subordinada ao tema: 

“Penamacor Militar: Da Restauração à República”. Orador: Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges.. 

7 de Outubro - Conferência subordinada ao tema: 

“Os intelectuais portugueses e a questão de Casamansa (1839-1843) ”. Orador: Doutor Daniel 

Estudante Protásio. 

29 e 30 de Novembro  - Colóquio Internacional “Academias e Sociedades Científicas no Mundo 

Português, 1720-1940”, organizado pela Secção História com colaboração do Instituto de História 

Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. 

14 de Dezembro - Colóquio “Como Peças de Xadrez num Tabuleiro – Os castelos portugueses entre 

meados de Duzentos e meados de Trezentos.” Orador: Doutor Miguel Gomes Martins. 

16 de Dezembro pelas 15.30h,  

 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 

Vice-Presidente- Dr. João Abel da Fonseca 

Secretário - Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges 

Vice-Secretário- Doutor Daniel Protásio 

 

4.21. Secção de História da Medicina 

Presidente: Dr. António Aires Franco Fernandes Gonçalves 

1 - Eleição da Mesa para 2016: 
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A eleição da Mesa da Direcção da Secção de História da Medicina da SGL, para o ano de 2016 foi 

realizada a 17 de Dezembro de 2015, na sala de reuniões do 3º andar da SGL. 

Foi eleita a lista única assim constituída: 

António Aires Franco Fernandes Gonçalves, nº 19096 - Presidente 

Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, nº 20311 - Vice- Presidente 

Manuel Marçal Fontes Mendes Silva, nº 20506 - 1º Secretário 

Inês Luísa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro, nº 20575 - 2º Secretário 

A Vice-Presidente, Isabel Amaral, foi nomeada relatora da secção junto do Boletim da Sociedade de 

Geografia de Lisboa 

2 - Sessões mensais: 

- 1ª Sessão, com conferência “Assistência na Universidade de Évora: O Hospital dos Estudantes” por 

Augusto Moutinho Borges. SGL, Sala Adriano Moreira, 28 Jan. 2016. Estiveram presentes 22 

pessoas.   

- 2ª Sessão, com conferência “Jorge Marçal da Silva, médico e fotógrafo” por Manuel Mendes Silva. 

SGL, Sala Adriano Moreira, 25 Fev. 2016. Estiveram presentes 49 pessoas. 

- 3ª Sessão, com conferência “António Ferreira, cirurgião do século XVII. O “Paré dos Portugueses”” 

por João Fortuna Campos. SGL, Sala Ad. Mor., 31 Mar. 2015. Estiveram presentes 16 pessoas. 

- Sessão conjunta com a Secção de História da SGL com conferência "Lisboa e a saúde em 1887" 

pela Doutoranda Patrícia Moreno. SGL, Sala Ad. Mor, 28 de Abr. 2016. Estiveram presentes x 

pessoas. 

 - 4ª Sessão, com conferência “António Damas Mora: um médico português nos trópicos” por Luiz 

Damas Mora. SGL, Sala Ad. Mor., 5 Mai. 2015. Estiveram presentes 26 pessoas. 

- 5ª Sessão, com conferência “O acervo ceroplástico do Museu Histórico da Faculdade de Medicina 

da Universidade de S. Paulo: História de uma experiência” por André Mota, SGL, Sala Ad. Mor., 25 

Mai. 2016. Estiveram presentes 11 pessoas. 

- 6ª Sessão, com conferência “Introdução à História da Dor” por Joaquim Figueiredo Lima, SGL, 

Sala Ad. Mor., 30 Jun. 2016. Estiveram presentes 16 pessoas. 

- 7ª Sessão, com conferência “Instrumentos médico-cirúrgicos e a sua contribuição para o estudo da 

medicina greco-romana” por Maria do Sameiro Barroso, SGL, Sala Algarve, 14 Jul. 2016. Estiveram 

presentes 9 pessoas. 

- 8ª Sessão, com conferência “Uma longa história de 118 anos de associativismo médico, contada em 

gotas e em 30 minutos” por Carlos Vieira Reis, SGL, Sala Ad. Mor., 22 Set. 2016. Estiveram 

presentes 16 pessoas. 
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- 9ª Sessão, conjunta com a Secção de Solidariedade e Política Social com conferência “Francisco 

Cambournac,  médico português e cidadão do mundo”, por Luís Gonzaga Ribeiro, SGL, Sala 

Algarve, 20 Out. 2016. Estiveram presentes 30 pessoas. 

- 10ª Sessão, com conferência “Assistir aos doentes e enfermos nos cenóbios franciscanos em 

Portugal: Convento dos Capuchos em Sintra, Convento de Mafra e Convento de S. Francisco de 

Paula em Lisboa: 1560-1834” por Augusto Moutinho Borges, SGL, Sala Ad. Mor., 24 Nov. 2016. 

Estiveram presentes 20 pessoas. 

- 11ª Sessão: Eleições para a Mesa da SHM/SGL para 2017, SGL, Sala Algarve, 15 Dez. 2016 (ver 

abaixo). 

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. 

3 - Outras actividades 

- Visita guiada ao Palácio dos Condes de Óbidos, sede da Cruz Vermelha Portuguesa (visita dirigida 

por Augusto Moutinho Borges), em colaboração com o Núcleo de História da Medicina da Ordem 

dos Médicos, 29 Jan. 2016. Participaram mais de 30 pessoas.  

- Visita guiada ao Convento dos Capuchos, Sintra, comentada por Augusto Moutinho Borges e 

Carlos Ventura, 12 Nov. 2016. Participaram cerca de 25 pessoas. 

- Colóquio “Artes de Cura; Medicinas Tradicionais do Século XXI”, co-organização de Inês Ornellas 

e Castro, Museu da Farmácia, Lisboa, 10 e 11 Mar. 2016. 

- Lançamento de livros: 

- Lançamento do livro do sócio SHM/SGL “Caminhos da vida consagrada” de Aires Gameiro, 

Fátima, 8 Fev. 2016. 

- Lançamento do livro do sócio SHM/SGL “Azulejaria de S. João de Deus em Portugal. História e 

Arte” de Augusto Moutinho Borges, com a colaboração de Aires Gameiro e Jorge Fonseca, Lisboa 

(Escola de Serviço de Saúde), 7 Mar. 2016. 

- Lançamento do livro do sócio SHM/SGL “Jorge Marçal da Silva. MAIS cem fotografias de 

Portugal há cem anos” de Manuel Mendes Silva, Lisboa (Ordem dos Médicos), 13 Abr. 2016. 

- Lançamento do livro do sócio SHM/SGL “Azulejaria de S. João de Deus em Portugal” de Augusto 

Moutinho Borges, Lisboa, 20 Abr. 2016. 

- Lançamento do livro do sócio SHM/SGL “A Mansão dos hibiscos” de Maria do Sameiro Barroso, 

Lisboa (Ordem dos Médicos), 7 Mai. 2016. 

- Lançamento do livro do sócio SHM/SGL “Convento de Santa Teresa de Jesus de Carnide: O Falar 

das Pedras” de Augusto Moutinho Borges, Carnide, Lisboa, 21 Set. 2016. 
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- Lançamento do livro do sócio SHM/SGL “Vizela-anos vinte” de Luísa Villarinho Pereira, Lisboa 

(Biblioteca Nacional), 10 Nov. 2016. 

- Lançamento do livro do sócio SHM/SGL “Cores na Cidade. Azulejaria do Lumiar” de Augusto 

Moutinho Borges, Lisboa, 10 Dez. 2016. 

- Envio de parabéns nas datas de aniversário dos sócios da 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, gesto que teve respostas de muito apreço.  

4 – Eleições para 2017 

A eleição da Mesa da Direcção da Secção de História da Medicina da SGL, para o ano de 2017 foi 

realizada a 15 de Dezembro de 2016: 

O acto eleitoral foi presidido pelo sócio nº 19666, Maria Luísa Vilarinho Pereira, dos presentes não 

candidatos, o sócio mais antigo da SGL. Foi eleita por unanimidade, com 16 votos presenciais ou por 

correio electrónico, a lista única assim constituída: 

Manuel Marçal Fontes Mendes Silva, nº 20506 - Presidente 

Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, nº 20311 - Vice- Presidente 

João José Parra Edward Clode, nº 20085 - 1º Secretário 

Inês Luísa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro, nº 20575 - 2º Secretário 

a qual apresentou o seguinte Programa: 

Introdução 

 A Mesa da Direcção que ora se propõe deseja dar continuidade ao trabalho desenvolvido 

pelas mesas anteriores, no sentido de zelar pelo prestígio da Sociedade de Geografia de Lisboa e da 

sua Secção de História da Medicina, pugnando pela valorização dos seus membros e da História da 

Medicina. Por essas razões, se candidata com o programa que abaixo se discrimina. 

Objectivos:  

1. Dinamizar os sócios da Sociedade de Geografia de Lisboa, em especial os membros da 

Secção de História da Medicina, para a uma participação mais activa nas sessões da Secção e 

em outras actividades correlacionadas. 

2. Estimular o aumento do número de membros da Secção, alargando mais a sua abrangência a 

todos com interesse reconhecido no âmbito da História da Medicina, independentemente das 

respectivas áreas profissionais e de formação. 

3. Cooperar com as outras Secções da SGL sempre que haja interligação com a História da 

Medicina.  

4. Cooperar com outros grupos que desenvolvem actividades no âmbito da História da Medicina, 

nacionais e estrangeiros, procurando congregar os seus membros e rentabilizar esforços e 
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recursos (Exemplos: Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos, museus de 

história da medicina ou áreas afins, centros de investigação em história da medicina e do 

património médico-científico, Faculdades de Medicina, entre outros).  

5. Estimular uma correcta investigação na área da História da Medicina em Portugal, de acordo 

com os padrões internacionais, procurando credibilizar e divulgar a área entre pares.  

Para concretização dos objectivos propomos as seguintes Actividades: 

  Manter a periodicidade mensal das sessões/reuniões da Secção de História da Medicina / 

SGL. 

1. Organizar Colóquios, Conferências, Mesas Redondas e visitas temáticas (de iniciativa isolada 

da Secção ou em colaboração com outros grupos).  

2. Promover a evocação de personalidades, efemérides e datas relevantes para a História da 

Medicina, sempre que oportuno, com particular enfoque na medicina portuguesa. 

3. Estimular e apoiar a publicação de trabalhos com relevância sobre História da Medicina. 

Sempre que adequado, nomear uma comissão científica de revisão, independente da Mesa, 

conferindo-lhes maior credibilidade. 

4. Colaborar, dinamizar e procurar apoios para projectos de investigação que se enquadrem no 

âmbito da Secção, reunindo sinergias e motivações dos seus membros. 

5. Participar activamente em todas as iniciativas relacionadas com a preservação e exposição do 

património ligado à História da Medicina em geral e da medicina portuguesa em particular.  

 

4.22. Secção de Geografia dos Oceanos 

Presidente: CAlm. José Bastos Saldanha 

Mesa da Secção 

Presidente: CAlm José Bastos Saldanha (sócio nº 19591), 

Vice-Presidente: Dr. José Hipólito Monteiro (18429), 

Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566), 

Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688). 

Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” 

Durante o exercício de 2016, 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 
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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 2016, designado Jornadas “A Sociedade Civil e o 

Mar”, aprovado na sessão de 8 de outubro de 2015, considerou ser apropriado desenvolver um ciclo 

de ações sob o tema “A dimensão marítima de Portugal no quadro da Estratégia Europa 2020 – Que 

perceção eleitoral em 2015?” 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) 22 de janeiro, divulgação pública das conclusões agregadas do ciclo “Contributo para o debate 

político-partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)” 

realizado em maio de 2015 e do colóquio “O Mar na Presente Legislatura (XIII)” efetuado em 

16 de novembro de 2015. 

b) 5 de março, sessão “Memórias de Fragateiros”. 

c) 12 de abril, cooperação com a Secção de Ciências Militares no Projeto O Espaço Nacional. 

Envolventes e responsabilidades estratégicas. 

d) 9 de maio, seminário “O Mar Português na Perspetiva da Ciência e da Estratégia” e evocação 

do Dia da Europa. 

e) 20 de maio, comemoração do Dia Europeu do Mar. 

f) 2 e 3 de junho, 5.º Encontro da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR ou 

Rede Nacional), em Esposende. 

g) 26 de setembro, lançamento do Seminário do Mar, dedicado à Opção Estratégica Atlântica de 

Portugal. 

h) 30 de setembro, 2º Seminário “Mar, Educação e Património”, organizado pela Biblioteca 

Municipal Rocha Peixoto da Póvoa de Varzim 

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

Geografia de Lisboa (SGL) e a Câmara Municipal de Esposende, no exercício da presidência 

da RNCMR, promoveram em parceria, em 16 de novembro em Lisboa e em 18 e 19 de 

novembro em Esposende. 
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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 2016 

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 e a 

Presidência da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (Município de Esposende) 

promoveram conjuntamente uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar (DNM) de 2016, 

sob o tema “A Geopolítica e o Mar”, que teve lugar em 16 de novembro (4.ª feira), em Lisboa e nos 

dias 18 e 19 em Esposende, sob o 6.º Encontro da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios. 

1) Dia 16 de novembro 

a) Em Lisboa: 

(i) A jornada iniciou-se às 11h00 a bordo do Bote “Leão” (surto na Doca da Marinha) com a 

cerimónia de aposição inaugural do carimbo comemorativo do Dia Nacional do Mar, cujo 

desenho representa a mesma embarcação, criado por especial deferência da Direção de 

Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, SA, que deste modo conferiu dignidade filatélica 

à jornada. Presidiu o Dr. Luís Miguel Franco, Presidente da Câmara Municipal de 

Alcochete, instituição proprietária do Bote “Leão”, e conduziu a cerimónia o Dr. Raul 

Moreira, Diretor de Filatelia dos CTT.  

(ii) Um posto de correio ad hoc permaneceu aberto entre as 14h00 e as 17h00, no átrio da sede 

da SGL, sendo facultados exemplares de um bilhete-postal, que reproduz o cartaz do Dia 

Nacional do Mar, para aposição do carimbo comemorativo. A edição graciosa dos bilhetes-

postais deve-se ao apoio do Instituto Hidrográfico. 

(iii) Ao princípio da tarde, 14h30, no átrio da SGL, foi aberta a mostra “O Bote Leão, Rei dos 

Nordestes”, organizada pelo Município de Alcochete, que se manteve em exibição até 25 

de novembro. Trata-se de uma lendária embarcação tradicional do Tejo que ficou 

conhecida por “Rei dos Nordestes” na memória identitária das gentes alcochetanas e cuja 

imagem está representada no carimbo comemorativo do Dia Nacional do Mar. Uma sua 

réplica, construída no estaleiro naval de Sarilhos Pequenos pelo Mestre Jaime Costa, 
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voltou em 2016 ao estuário do Tejo num reencontro emocionante com a comunidade de 

Alcochete devido à iniciativa em boa hora empreendida pelo seu Município. 

(iv) Entre as 15h00 e as 17h00, decorreu no auditório Adriano Moreira, o Seminário “A 

Importância Geopolítica do Mar no Século XXI” 

─ Em nome do Presidente da SGL, o Contra-Almirante José Bastos Saldanha abriu o 

Seminário e enunciou o propósito dele contribuir para um melhor entendimento do tema 

a partir da avaliação de 1973 apresentada em “A Geopolítica e o Mar” e prestar uma 

homenagem ao seu autor, o Comandante Fernando Coelho da Fonseca, mediante a 

publicação do resultado desta iniciativa. E relembrou que o texto de “A Geopolítica e o 

Mar” foi lição inaugural do ano letivo 1973/74 no Instituto Superior Naval de Guerra e 

distribuído por intermédio das notas informativas alusivas à jornada.  

─ Em seguida, na qualidade de moderador, delineou a organização do Seminário e deu a 

palavra ao Capitão-de-Fragata Luís Sardinha Monteiro que apresentou “Uma introdução 

sobre a importância geopolítica do mar, tal como foi avaliada em 1973 pelo 

Comandante Fernando Fonseca”. 

─ Seguiu-se uma abordagem sobre a “Projeção da Geopolítica do Mar no Século XXI”, 

que de modo conciso se centrou nos subtemas seguintes: 

_Ambiente marinho, Prof. Cat. Henrique Cabral (com Prof. doutor Emanuel Gonçalves); 

_Direito do mar, Prof. Doutor Fernando Loureiro Bastos; 

_Fonte de recursos vivos, genéticos do fundo do mar, combustíveis fósseis, minérios e 

jazidas no fundo do mar, hidratos de metano e energias renováveis (o Dr. José 

Hipólito Monteiro coordenou as apresentações breves do Prof. Cat. Fernando Barriga 

e Doutor Pedro Madureira). 

_O futuro incerto das regiões costeiras, Prof. Cat. Filipe Duarte Santos; 

_Quadro geopolítico e valor estratégico, Prof. Doutor Pedro Borges Graça (com VAlm 

Victor Cajarabille). 

─ O moderador considerou que devido à escassez de tempo não fora possível expor mais 

três subtemas previstos, Mobilidade marítima, Ciência, tecnologia e inovação e 

Património marítimo, e dispor de tempo suficiente para debate, o que gorou legítimas 

expetativas dos participantes a quem agradeceu a presença e solicitou indulgência para o 

lapso; depois de agradecer aos conferencistas a disponibilidade e a excelência dos 

respetivos contributos, mais informou que o processo de edição de “A Importância 

Geopolítica do Mar no Século XXI” iria prosseguir com a consolidação dos textos 

recebidos e a elaboração de outros omissos, finalizando com uma consulta pública 
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envolvendo os participantes no seminário, desde que deixassem sinalizado o respetivo 

contato. 

(v) Na sessão de encerramento iniciada às 17h30, sob a presidência do Prof. Cat. Luís Aires-

Barros, que se encontrava ladeado pelo Vice-Almirante Jorge Novo Palma, em 

representação do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Prof. Cat. Adriano 

Moreira, Almirante Francisco Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, Eng.ª 

Maria João Fonseca, Filha do Vice-Almirante Fernando Coelho Simões da Fonseca em 

representação da Família, Vice-Almirante António Rebelo Duarte e Contra-Almirante José 

Bastos Saldanha: 

─ Na abertura, o Presidente da SGL começou por assinalar o significado do Dia Nacional 

do Mar e a oportunidade para evocar a comunicação de 1973 sobre “A Geopolítica e o 

Mar” e prestar homenagem ao seu autor, o Vice-Almirante Fernando Coelho da 

Fonseca, na presença dos seus Familiares mais próximos, e recordou 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. 

─ Em seguida, o Vice-Almirante António Rebelo Duarte, em representação da Academia 

de Marinha, evocou “O Vice-Almirante Fernando Simões Coelho da Fonseca” que 

considerou uma figura de relevo da oficialidade da Marinha, fazendo uma referência 

breve e direta ao excelente percurso do militar, docente e académico que se notabilizou 

na presidência da Sociedade de Geografia de Lisboa no período mais quente da 

Revolução de Abril, entre 1975 e 1978, e em que promoveu a comemoração tranquila 

do centésimo aniversário da Instituição. Atentou depois no pensamento estratégico que 

enformou a conferência “A Geopolítica e o Mar”, notoriamente influenciado por 

Mahan, em que o orador lhe reconheceu atualidade, volvidas quatro décadas de 

apreciável evolução económica e securitária e da afirmação de emergentes agendas 

relativas ao regime jurídico, ao ambiente e ao património. A terminar, salientou as 

perspetivas de análise à visão estratégica do mar oferecidas por Coelho da Fonseca que 

ajudam a perceber a importância dos desafios que Portugal terá de encarar para fazer 

uso do mar na justa medida dos seus interesses de desenvolvimento e de segurança; e 

concluiu: assumir o legado dessa consciência é melhor preito de homenagem que lhe 

podemos fazer no décimo aniversário do seu falecimento. 

─ O Professor cat. Adriano Moreira começou por homenagear o Vice-Almirante Coelho 

da Fonseca e a sua decisiva ação como Presidente da Sociedade de Geografia e 

descreveu o episódio da escolha do seu sucessor, em que expressou ao então Chefe do 
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Estado-Maior da Armada, Almirante José Pinheiro de Azevedo, que devia ser um oficial 

da Marinha e assim foi acolhida; e mais reconheceu o decisivo contributo que foi 

prestado para a sobrevivência da Instituição e normalização do seu funcionamento, tão-

só pelo Vice-Almirante Coelho da Fonseca, mas também pelos oficiais que se lhe 

seguiram, no que ficou conhecida pelas presidências dos marinheiros. Ao encetar a 

conferência “A Geopolítica e o Mar” advertiu a audiência para a eventual monotonia da 

comunicação pela insistência com que vem afirmando, sem grande êxito, que o País não 

tem conceito estratégico e, como tal, não pode dedicar a sua intervenção governativa 

com eficácia numa área, como é a do mar, que é fundamental para assegurar a 

subsistência com dignidade de Portugal. Para este estado das coisas tem contribuído um 

persistente alheamento político, porquanto a esse propósito nada consta nos programas 

dos partidos com assento parlamentar na presente Legislatura. No quadro geopolítico 

atual, que qualificou de um mundo sem ordem, evidenciou o sobressalto que representa 

o recentemente eleito Presidente dos Estados-Unidos da América sem qualquer 

experiência conhecida das duas maiores ameaças que enfrentamos e identificadas como 

a ordem e a desordem, sem que tivesse sido devidamente atendida a advertência feita 

pelo cientista político Francis Fukuyama na sua obra “Political Order and Political 

Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy” de que “a 

incapacidade de governar com eficácia estende-se também aos Estados Unidos”. 

Todavia, a ameaça subjacente (de governar um país com o programa de empresa 

comercial) deve ser devidamente considerada por não conceder serenidade a países cujo 

funcionamento depende da estabilidade da ordem internacional dada a sua dimensão e 

circunstâncias. Retomou a linha da sua comunicação, para atentar na evolução da 

geopolítica global e em particular naquilo que nacionalmente nos interessa, que é a 

emergência de uma circunstância envolvente para o Ocidente e da Europa à medida que 

a estrutura jurídica global vai perdendo coerência e eficácia previstas pelo fim da 

Guerra Fria e sem direção para a ideologia da ONU, traduz-se pelo crescente 

predomínio da História tal como tem sido guardada pela Memória dos povos: a rejeição 

do Direito para o regresso à Memória e assim sustentar o mundo em que vivemos. 

Refletiu depois sobre alguns exemplos: o comportamento recente da União Europeia 

personalizado na presidência da sua Comissão, a importância crescente da Alemanha na 

eleição do novo Secretário-Geral da ONU, a dificuldade de racionalização do ideal 

europeísta, a consciência europeia da Alemanha face à memória de já ter sido um 

império, a falta de avaliação prévia da capacidade de governança e de integração 

decorrentes do alargamento da União Europeia após a queda do Muro de Berlim e mais 



78

 
 

recentemente com a intenção de integrar a Ucrânia, o que suscitou a conhecida reação 

de Putin e a sua declaração de que as fronteiras de interesses da Rússia eram mais vastas 

do que as geográficas. No Oriente, destacou o crescente potencial militar da China, com 

a sua Marinha de Guerra como a segunda mais importante no mundo, em apoio da 

intensificação de reivindicações e ocupações insulares no Mar do Sul da China, pondo 

em evidência o conflito da Memória com a legalidade internacional. Face à proposta 

portuguesa de 2009 de alargamento da plataforma continental para além das 200 milhas 

marítimas no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a 

Memória vai afetar-nos de duas maneiras: pela importância que assume no interesse da 

sociedade civil e tendo em conta o poder político e pelo tal poder que a dispense e se 

possa tornar efetivo. No primeiro caso, apesar da insuficiência orçamental, as 

circunstâncias incontroláveis da Aliança Atlântica, e mesmo sem elas, aconselham a que 

constitucionalmente se tenha em atenção as Forças Armadas, que podem não ter meios 

suficientes devido á crise financeira, mas não têm crise de valores e são firmes na 

determinação e no espírito de sacrifício; referiu depois a importância da estratégia do 

saber para assinalar o roteiro do conhecimento que tem sido desbravado apesar dos 

reduzidos meios e de redobrada dedicação para ultrapassar com o empenho de 

instituições científicas como o Instituto Hidrográfico, os laboratórios de Estado, as 

Universidades dos Açores, Aveiro, Algarve, Porto, Lisboa e a Católica, mais alguns 

institutos politécnicos, sem esquecer o que se deve à SGL e a todos quantos vão 

apoiando com consciência cívica. No segundo caso, na relação entre a estratégia do 

saber e a circunstância que rodeia a União Europeia e Portugal, destacou uma realidade 

que pode chamar-se o novo mapa cor-de-rosa. A propósito, assinalou que desde o 

Século XIX vultos maiores da nossa inteligência tenham refletido e proposto sobre um 

provir melhor para o país em declínio, que em nada acrescentaram á imutabilidade dos 

dados sobre a nossa condição geográfica, consabido que, de entre as causas do 

empobrecimento, está sempre o mau governo. Sobre o significado do mapa cor-de-rosa 

de 1886, ele foi entendido ao tempo não como um epitáfio mas como uma mensagem de 

futuro que o ultimato britânico de 1890 destruiu numa humilhação profundamente 

sentida pela população portuguesa e incitadora da mudança para a República. Agora, de 

novo o Mar está num futuro possível de um Portugal melhor para as gerações que vão 

receber o passado em legado da atual geração europeísta, em que a União Europeia 

atravessa uma crise grave. A inquietação maior sobre a plataforma continental (o novo 

mapa cor-de-rosa) que Portugal reclama, porventura a maior do mundo, são antes as 

perceções da própria União Europeia em razão do projeto formulado na última 
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Comissão Europeia de definir e aprovar aquilo que foi definido como o Mar Europeu. E 

a finalizar, o apelo patriótico: “Por uma vez, é necessário tomar consciência cívica de 

que Portugal não está apenas na União Europeia, também com ela está no mundo, ligada 

à ONU, à NATO, à UIT, à CPLP, ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa: 

quando o hino nacional nos identifica como heróis do mar e apela a marchar contra os 

canhões, esquece os saxões por delicada diplomacia, porque no original falava-se nos 

autores do Ultimato; desta vez, se for necessário precisamos de ler União Europeia no 

Hino para manter a janela de liberdade que temos e começar pelo Mar Salgado pelas 

lágrimas das mulheres que ficaram por casar”. 

─ Nas palavras de fecho, o Presidente da SGL, agradeceu a presença do Vice-Almirante 

Jorge Novo Palma, em representação do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 

e a participação de todos, destacando em particular o labor desenvolvido pela Secção de 

Geografia dos Oceanos. 

b) Outras iniciativas da SGL 

(i) Para memória futura e por especial deferência do IADE ─ Creative University, foi feita a 

gravação vídeo do colóquio e da sessão solene. 

(ii) O cartaz do Dia Nacional do Mar de 2016 foi concebido pela designer Laura Saldanha 

(com o apoio da Glintt-HS) a partir dos planos geométrico e de construção do Bote “Leão” 

(em reprodução autorizada pelo Museu de Marinha), uma lendária embarcação tradicional 

do Tejo que ficou conhecida por “Rei dos Nordestes” na memória identitária das gentes 

alcochetanas e cuja imagem está representada no carimbo comemorativo do Dia Nacional 

do Mar. Uma sua réplica, construída no estaleiro naval de Sarilhos Pequenos pelo Mestre 

Jaime Costa, voltou este ano ao estuário do Tejo num reencontro emocionante com a 

comunidade de Alcochete devido à iniciativa em boa hora empreendida pelo seu 

Município. O mesmo cartaz esteve disponível para distribuição em formato digital nas 

dimensões A3 e A4 e ainda o bilhete-postal, que foi reproduzido numa tiragem de 200 

exemplares, a título gracioso, pelo Instituto Hidrográfico para aposição do carimbo 

comemorativo. 

2) 18 e 19 de novembro, em Esposende 

a) A jornada comemorativa de Esposende iniciou-se em 18 de novembro com um sarau no 

auditório municipal presidido pelo Arq. Benjamim Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 

Esposende (CME), com apresentação da obra “Mare Nostrum ─ Cantigas & Poemas”, uma 

seleção cronológica de textos poéticos da literatura portuguesa alusivos ao Mar, que foi 

interpretada pelo coro esposendense Ars Vocalis. 

b) Prosseguiu, em 19 de novembro, com o 6.º Encontro da RNCMR que se concretizou: 
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(i) Durante a manhã, no museu marítimo com a realização do Seminário “A construção naval 

tradicional do Norte de Portugal”, sob a presidência do Dr. António Maranhão Peixoto, 

Vice-Presidente da CME, o qual proporcionou uma diversificada abordagem sobre a 

realidade e sobrevivência dos estaleiros de ribeira, a digitalização do processo artesanal de 

desenho naval e o historial marítimo de Esposende. Intervieram, sob a moderação da Dr.ª 

Ivone Magalhães: 

─ A Arte da Construção Naval “maior” e “menor” na zona lagunar da Ria de Aveiro, 

Eng. Senos da Fonseca, Ílhavo; 

─ A Construção Naval no Norte de Portugal – sobrevivência ou reconversão, João 

Baptista, Viana do Castelo; 

─ Vila do Conde  ─ Um porto para o Mundo: a Construção Naval tradicional como 

Património Cultural Imaterial,  Dr.ª Ivone Pereira e António José do Carmo, Vila do 

Conde; 

─ A Construção Naval na Ribeira do Cávado: os estaleiros de Esposende e Fão, José 

Felgueiras, Esposende; 

─ Documentário Água, André Valentim Almeida, Ílhavo. 

(ii) De tarde, no fórum municipal Rodrigues Sampaio, decorreu a Assembleia Administrativa 

da RNCMR, sob a presidência da Dr.ª Jacqueline Areias, Vereadora da CME, em 

representação do Presidente, tendo sido apreciadas as normas de funcionamento da Rede 

Nacional e deliberado o seu aperfeiçoamento jurídico, aprovado por unanimidade e 

aclamação o sugestivo logotipo da RNCMR, apresentado o relatório do exercício da 

presidência da Rede Nacional pelo Município de Esposende entre 2014 e 2016 que 

permitiu realçar diferentes aspetos do património e cultura dos mares e dos rios e, 

principalmente, envolver as comunidades locais em torno deste património, de que saíram 

reforçados os objetivos da própria Rede, com as comunidades locais a afirmarem-se como 

guardiãs de conhecimentos, permitindo a salvaguarda deste património e a sua renovação 

(com destaque para os dois Encontros Nacionais, o primeiro sobre a Libertação da Via da 

Água e o segundo dedicado à Romaria e ao Banho Santo de S. Bartolomeu do Mar), e 

reeleita a mesa da presidência da Rede para o biénio 2016-2018, incumbindo-se o 

Município de Esposende do exercício dos cargos de presidente e secretário executivo e o 

de vice-presidente a SGL. 

Agenda do Oceano 

1) No âmbito da Secção: 

 Devido á escassez de meios não foi possível à SGO, durante o ano de 2015, proceder à compilação 

e divulgação periódica da Agenda do Oceano, com o propósito de identificar as questões relativas 
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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) O acontecimento anual mais relevante foi o Conselho de Ministros de 3 de março, 

presidido por Sua Excelência o Presidente da República, que aprovou um conjunto de 

medidas e ações relacionadas com os assuntos do Mar, uma das prioridades do Programa 

do XXI Governo Constitucional e onde se prevê a implementação de uma estratégia 

transversal que materialize esse compromisso. Neste sentido, o Conselho de Ministros 

refletiu sobre uma estratégia integrada que responda aos três principais desafios com que a 

aposta do mar se depara: o desafio da soberania; o desafio do conhecimento e o desafio da 

economia do mar. Este Conselho de Ministros definiu a ação do Governo neste domínio. 

Destacam-se, entre outras medidas: 

─ Assegurar o acesso ao financiamento da economia do mar, mediante a criação do Fundo 

Azul e o implemento do Programa Operacional Mar 2020. 

─ Criar a Fatura Única Portuária por Escala de Navio. 

─ Promover a competitividade, a integração do território e a descentralização, por 

intermédio da criação de um Conselho de Administração comum dos Portos de Lisboa e 

de Setúbal e Sesimbra e das condições de funcionamento da Comissão Interministerial 

dos Assuntos do Mar enquanto estrutura de reflexão, coordenação e decisão estratégica 

sobre o Mar. 

─ Criar um grupo de trabalho interministerial, sob coordenação da Ministra do Mar, com a 

missão de avaliar e preparar um plano de ação de promoção do transporte marítimo e de 

apoio ao desenvolvimento da marinha mercante nacional. 

─ Criar um Grupo de Trabalho interministerial «Energia no Mar», com a missão de 

apresentação e discussão pública de um modelo de desenvolvimento que assegure a 

racionalização dos meios afetos ao desenvolvimento da Energia Elétrica offshore. 

─ Celebrar dois protocolos, um que estabelece o Prémio Nacional Mário Ruivo - 

Gerações Oceânicas e o outro conducente ao desenvolvimento do conceito do Centro 

de Observação Oceânica, ambos visando um objetivo comum: a sensibilização e 

promoção da Literacia para o Oceano. 

─ Introduzir medidas de segurança reforçada destinadas à prevenção e limitação de 

consequências decorrentes de acidentes graves relativos a operações de petróleo e gás 

no offshore com designação de uma autoridade competente para supervisionar a 

atividade, composta pela DGRM e pela ENMC, transpondo a Diretiva 2013/30/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013. 
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─ Autorizar a abertura de concursos de admissão de trabalhadores para a área de 

salvaguarda da vida humana no mar, num total de 69 vagas a serem preenchidas entre 

2016 e 2018. 

(ii) Outros eventos: 

─ 13 de janeiro, apresentação da 6ª edição do estudo "LEME - Barómetro PwC da 

Economia do Mar de Portugal" sob tema "Salvaguarda da Vida Humana no Mar", e da 

1ª edição de "Circum-navegação: LEME Mundo", no Pavilhão do Conhecimento, em 

Lisboa. 

─ Em 10 de março, reunião da Primavera 2016 da MAREECOFIN - PwC Economia e 

Finanças do Mar, organizada pela PwC no Hotel Pestana Palace, em Lisboa. 

─ Em 16 de março, foram estabelecidas as condições de funcionamento da Comissão 

Interministerial dos Assuntos do Mar (Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2016 

de 16 de março) 

─ Em 2 de abril, comemoração do 4.º aniversário do CIEMar-Ílhavo ─ Centro de 

Investigação e Empreendedorismo do Mar da Câmara Municipal de Ílhavo. 

─ A 46.ª edição da Nauticampo, uma das feiras mais aguardadas no calendário da FIL 

2016, decorreu entre 6 a 10 de abril. 

─ Em 20 de maio, celebração do Dia da Marinha de Guerra Portuguesa. 

─ Celebração do Dia do Pescador em 31 de maio. 

─ A celebração dos 79 anos de vida do Museu Marítimo de Ílhavo, em 7 de agosto. 

─ O Fórum do Mar 2016, de 16 a 19 de novembro, na EXPONOR, organizado pela Fórum 

Oceano – Associação da Economia do Mar e a AEP – Associação Empresarial de 

Portugal.  

─ 21 de dezembro, entrada em vigor da Fatura Única Portuária por Escala de Navio em 1 

de janeiro de 2017 em todos os portos do Continente. 

─ 28 de dezembro, aprovada a redefinição e a extensão do mandato da Estrutura de 

Missão para a Extensão da Plataforma Continental (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 84-A/2016 de 28 de dezembro). 

b) Internacional 

(i) Os acontecimentos do ano com maior repercussão a prazo foram: 

─ A decisão de 12 de julho, do Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia sobre a 

disputa territorial que opõe Manila a Pequim, que concluiu não existir base legal para a 

China reivindicar direitos históricos sobre as zonas marítimas em disputa, além de 

violar direitos das Filipinas por interferir com a exploração pesqueira e de 
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hidrocarbonetos por intermédio da construção de ilhas artificiais. A China afirmou que 

não reconheceria a decisão do Tribunal, a qual não seria cumprida. 

─ Em 13 de outubro, a Assembleia Geral da ONU elegeu por unanimidade e aclamação o 

Eng. António Guterres novo Secretário-Geral que sucede a Ban Ki-moon, assumindo 

formalmente o cargo a 1 de janeiro de 2017 e pelo período de cinco anos, mandato que 

pode ser renovado a partir de 1 de janeiro de 2022. 

─ Em 19 de dezembro, o Colégio Eleitoral ratificou a eleição de Donald Trump como 45.º 

Presidente dos Estados Unidos da América, cuja tomada de posse vai ocorrer em 19 de 

janeiro de 2017, sucedendo ao Presidente Barack Obama. 

(ii) Outros eventos: 

─ Em 22 de março, celebração do Dia Mundial da Água sob o tema “Água e Empregos”. 

─ Em 30 de abril, edição de OECD (2016), The Ocean Economy in 2030, OECD 

Publishing, Paris. 

─ Em 20 de maio, comemoração do Dia Europeu do Mar, cuja conferência se realizou em 

Turku (Finlândia) em 18 e 22 de maio sob o tema “Investimento no Crescimento Azul.” 

─ Em 22 de maio, comemoração do Dia Internacional da Diversidade Biológica, sob o 

tema "Integração da Biodiversidade: Sustentar Pessoas e seus meios de Subsistência". 

─ 2 e 3 de junho, “Encontro Internacional dos Oceanos 2016”, com incidência em três 

áreas estratégicas de política do mar (economia, cultura oceânica, ciência e inovação), 

no Centro de Congressos, em Lisboa. 

─ Em 5 de junho, comemoração do Dia Mundial do Ambiente, sob o tema "Luta contra o 

Comércio Ilegal da Fauna e da Flora Selvagens". 

─ Em 8 de junho, celebração do Dia Mundial dos Oceanos, sob o tema "Oceanos 

Saudáveis, um Planeta Saudável". 

─ A comemoração do Dia Mundial da Hidrografia, em 21 de junho, cuja organização pelo 

Instituto Hidrográfico inseriu as IV Jornadas de Engenharia Hidrográfica. 

─ Em 25 de junho, a Organização Marítima Internacional lançou a comemoração do Dia 

do Marítimo sob o tema “No Mar por Todos” para promover as profissões marítimas, 

procurando sensibilizar para os benefícios positivos de se escolher uma carreira no mar 

ou outra profissão marítima. 

─ De 22 a 25 de julho, escala em Lisboa da The Tall Ships Races 2016 e celebração do 60º 

aniversário da primeira regata entre Torbay e Lisboa. 

─ A celebração do Dia Internacional da Literacia ocorreu sob o tema “Lendo o Passado. 

Escrevendo o Futuro”, tendo sido atribuídos os prémios internacionais de literacia na 

principal comemoração realizada, em 8 e 9 de setembro, na sede da UNESCO.  
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─ A comemoração do Dia Mundial do Mar sob o tema “Transporte marítimo: 

indispensável ao mundo” ocorreu em 29 de setembro na sede da Organização Marítima 

Internacional e por iniciativa nacional e local ao longo do ano. O conhecido evento 

paralelo ocorreu na Turquia em 4 e 6 de novembro. 

─ Em 13 de outubro, celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes sob o 

tema “Viver para contar”. 

─ O Dia Internacional da Tolerância foi celebrado em 16 de novembro e nessa data 

passaram 71 anos da fundação em 16 de novembro de 1945 da UNESCO – Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.  

2) Parcerias internas e externas 

a) Projeto “O Espaço Nacional. Envolventes e responsabilidades estratégicas” (Cooperação com a 

Secção de Ciências Militares) 

(i) A SGO participou no Projeto “O Espaço Nacional. Envolventes e responsabilidades 

estratégicas”, uma iniciativa da Secção de Ciências Militares concretizada em cooperação 

com outras Comissões e Secções Profissionais por intermédio de um ciclo iniciado em 

2014 com abordagem de duas grandes áreas temáticas: a conjuntura internacional 

(dinâmicas globais e contexto regional) e objetivos e aspirações (Portugal). 

(ii) A Secção endereçou convite ao Doutor Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em 

temas de segurança e conflitos não convencionais e professor auxiliar do Centro de 

Estudos Internacionais do ISCTE-IUL que em 12 de abril no auditório Adriano Moreira 

proferiu a importante conferência A Valorização Estratégica do Atlântico no Século XXI. A 

Geoeconomia e as Relações Transatlânticas, alicerçada no estudo “A Centralidade do 

Atlântico: Portugal e o Futuro da Ordem Internacional” publicado no Caderno n.º 19 do 

IDN. 

b) Evocação do Dia da Europa e Seminário “O Mar Português na Perspetiva da Ciência e da 

Estratégia” (Cooperação com a Comissão Europeia da SGL e com o CEEAT e MARE 

ULisboa) 

(i) A sessão ocorreu em 9 de maio, no auditório Adriano Moreira, e no seu início teve lugar o 

Seminário “O Mar Português na Perspetiva da Ciência e da Estratégia” decorrente do 

protocolo de cooperação estabelecido entre o CEEAT - Centro de Estudos Estratégicos do 

Atlântico e o MARE ULisboa - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (FCUL), para a 

realização de projetos de investigação e divulgação sobre os assuntos do mar numa 

perspetiva interdisciplinar. Intervieram: 

─ “A opção estratégica atlântica de Portugal numa perspetiva histórica”, pelo Diretor do 

CEEAT, Prof. Doutor Pedro Borges Graça. 
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─  “A singularidade do Mar Português relativamente aos seus recursos e a necessidade de 

existir uma estratégia científica nacional”, pelo Diretor do MARE ULisboa, Prof. 

Catedrático Henrique Cabral. 

(ii) A encerrar a sessão, o Embaixador João Rosa Lã, Presidente da Comissão Europeia da 

SGL, evocou o Dia da Europa como uma data comemorativa celebrada anualmente no 

dia 9 de maio, a qual reflete o dia 9 de maio de 1950 em que o então Ministro dos 

Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman propôs a criação de uma entidade europeia 

supranacional. Essa proposta ficou conhecida como a Declaração Schuman e é 

considerada o embrião da atual União Europeia. Juntamente com a bandeira, o hino, a 

divisa (Unida na Diversidade) e o euro o Dia ad Europa é um dos símbolos da identidade 

comum da União Europeia. 

c) Evocação do Dia Europeu do Mar (Cooperação com a Secção de Turismo) 

(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 é organizado pela Cidade de Turku, Governo 

Finlandês e Comissão Europeia e decorre nesta cidade entre 18 e 22 de maio, sob o tema 

“Investir em crescimento azul competitivo ─ Soluções inteligentes e duradouras”. 

(ii) A sessão realizou-se no dia 20 de maio na sala de convívio da SGL e centrou-se nas 

perspetivas que o turismo marítimo e costeiro pode revestir para Portugal, que o painel 

“Turismo marítimo e costeiro: que perspetivas para a formação de valor e a criação de 

emprego?”, moderado pelo Dr. Miguel Marques, abordou do modo seguinte: 

─ “O turismo: setor estratégico nacional”, Prof. Doutor José Alberto Rodrigues, docente 

do Instituto Superior de Educação e Ciências. 

─ “Turismo marítimo e costeiro: um desafio da agenda azul”, Dr.ª Carla Frias, Direção-

geral de Política do Mar. 

─ “O caráter multidisciplinar do turismo marítimo e costeiro e o desenvolvimento da 

economia do mar em Portugal”, Dr. António José Correia, Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche e Vogal da Direção do Fórum Oceano - Associação da Economia 

do Mar. 

─ “A intervenção autárquica”, Dr. Joaquim Sardinha, Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Mafra. 

d) Seminário do Mar dedicado à “Opção Estratégica Atlântica de Portugal” (Cooperação com o 

CEEAT e MARE ULisboa) 
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(i) O Seminário do Mar decorreu do protocolo de cooperação estabelecido entre o CEEAT e o 

MARE ULisboa e apresentado em 9 de maio na SGL, como instituição cooperante. Tratou-

se de um ciclo mensal de conferências a apresentar à 2.ª feira, com início às 17h30 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) Conferências realizadas: 

─ 26 de setembro, “A União Europeia e as Opções Portuguesas”, Prof. Catedrático João 

Ferreira do Amaral (ISEG - UL). 

─ 17 de outubro, “A Singularidade Atlântica do Vinho Português”, Dr. António Mendes 

Lopes (Vidigal Wines). 

─ 7 de novembro, “A Robótica Marinha: Novos Instrumentos para o Estudo e Exploração 

do Oceano”, Prof. Doutor António Pascoal (IST - UL). 

─ 5 de dezembro, “Robótica subaquática, mercados e formas de valorização”, Dr. Lino 

Fernandes (Ex-Presidente da Agência de Inovação).  

e) Celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes 

(i) Este ano não foi possível celebrar em 13 de outubro o Dia Internacional para a Redução de 

Catástrofes, uma deliberação da SGO para manter viva a memória do Professor Mendes-

Victor falecido em 23 de março de 2013. 

(ii) A iniciativa que a SGL tomou de organizar conjuntamente com outras instituições e 

individualidades uma homenagem nacional ao Professor Catedrático Luiz Alberto Mendes-

Victor (HNMV) não conheceu progresso de assinalar, mantendo-se o balanço apresentado 

em 20 de outubro de 2015 pelo CAlm José Bastos Saldanha, na qualidade de coordenador 

da comissão científica da HNMV. 

Divulgação da Nossa Cultura do Mar 

1) Parcerias internas e externas 

a) Jornada “Memórias de Fragateiros” 

(i) Em 5 de março, efetuou-se na sala Portugal mais uma jornada “Memórias de Fragateiros”, 

cuja finalidade foi dar testemunho vivo de Mareantes com uma Vida de trabalho no Tejo e 

facultar o registo dessa realidade dura e experimentada para Memória futura; a jornada foi 

organizada conjuntamente pela SGL e pela Associação Marinha do Tejo, envolvendo a 

Associação dos Proprietários e Arrais de Embarcações Típicas do Tejo e o Clube Náutico 

Moitense. 

(ii) A abrir, o CAlm. José Bastos Saldanha, em representação do Presidente da SGL, apontou a 

oportunidade da iniciativa que encontrou fundamento na finalidade estatutária da 

Associação Marinha do Tejo de se «constituir como um pólo vivo da soberania dos saberes 
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e das tradições náuticas e marinheiras dos navegantes do rio Tejo», mediante a realização 

de, entre outros, o objetivo de «preservar a memória, nas atuais e futuras gerações de 

portugueses, dos feitos históricos da Marinha do Tejo». 

(iii) A sessão “Desfiar Memórias” realizou-se sob a moderação arguta do senhor João Gregório 

do Centro Náutico Moitense com intervenções dos senhores Diogo e João Baeta, antigos 

arrais de embarcações do Tejo, de Alferrarede (freguesia ribeirinha do concelho de 

Abrantes, na margem direita do rio Tejo), que transmitiram de modo vivo uma longa 

experiência de trabalho e de vida em atividades de transporte entre Abrantes e o estuário 

do Tejo, o que despertou atenção e muito interesse na audiência que a enriqueceu com 

testemunhos de outros mareantes presentes.   

(iv) No encerramento, o CAlm. José Bastos Saldanha agradeceu a presença do Almirante Luís 

Macieira Fragoso, Chefe do Estado-Maior da Armada, e assinalou o propósito da Jornada 

que, mais uma vez, serviu para divulgar e valorizar a realidade patrimonial viva que é a 

Marinha do Tejo, no ambiente de dignidade e respeito da SGL, revestindo um tal 

reconhecimento um significado relevante para as comunidades fragateiras e da borda-

d’água. 

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

(i) 5.º Encontro, 2 e 3 de junho, em Esposende:  

─ Integrou o Colóquio “Banho Santo: a romaria e um mar de estórias” dedicado à 

Romaria e ao Banho Santo de S. Bartolomeu do Mar e revestiu uma jornada que deu a 

conhecer e ajudou a comunidade esposendense a apropriar-se da candidatura para 

inscrição da “Romaria de S. Bartolomeu do Mar” na Lista Nacional do Património 

Imaterial. 

─ A sua realização correspondeu ao desafio lançado a todos os esposendenses para 

participarem na preservação do seu legado cultural. E contribui também para o desígnio 

maior da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios de valorizar a realidade local 

ao evidenciar os seus valores patrimoniais e culturais, concorrendo deste modo para a 

continuidade e afirmação da mesma Rede. 

(ii) 6.º Encontro, 18 e 19 de novembro, em Esposende ─  faz parte na jornada comemorativa 

do Dia Nacional do Mar acima descrita.  

c) Congresso Internacional “Construção Naval: Arte, técnica e património”, 23 a 25 de maio, em 

Vila do Conde 

(i) A realização do Congresso insere-se no Projeto “Vila do Conde, Um Porto para o Mundo”, 

estando em curso um processo de admissão pelo Município de Vila do Conde de um 

projeto de classificação como património nacional e espera-se que Portugal o venha a 
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submeter à classificação pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da 

Humanidade. 

(ii) O Presidente da SGL é membro integrante da Comissão de Honra do Projeto. 

(iii) O Presidente da Mesa da SGO representou o Presidente da SGL na cerimónia de tomada 

de posse da Comissão de Honra e participou no Congresso.    

d) 2º Seminário “Mar, Educação e Património”, em 30 de setembro, na Póvoa de Varzim 

(i) A Biblioteca Municipal Rocha Peixoto organizou o Seminário em dois painéis, o primeiro 

sobre Literacias do Mar e o segundo sobre Projetos Educativos associados ao património 

marítimo, ao Dia Nacional do Mar e às memórias de mar, cabendo ao Dr. Luís Martins 

tecer conclusões preliminares e as palavras de encerramento ao Dr. Luís Diamantino, Vice-

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

(ii) O CAlm José Bastos Saldanha apresentou no primeiro painel uma comunicação sobre 

literacias do mar, na linha do que tem sido a abordagem deste tema nas sucessivas Jornadas 

“A Sociedade Civil e o Mar”. 

e) Outros eventos com potencial incidência na consolidação da rede informal da Cultura dos 

Mares e dos Rios: 

(i) O intenso calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo 75 embarcações típicas (entre 

33 catraios, 31 canoas, 5 faluas, 2 botes-fragata e 4 varinos) inscritas em 2016/2017 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 e 

em Alcochete e as Festas do Mar em Cascais e do Cais Vivo (Festas da Moita). 

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

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

(vi) As agendas culturais da Marinha, com destaque para a Academia de Marinha, do Museu 

Marítimo de Ílhavo (que inclui o CIEMar-Ílhavo – Centro de Investigação e 

Empreendedorismo do Mar e o Aquário dos Bacalhaus), do Oceanário de Lisboa (e as 
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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 Mar” do Centro de Oceanografia 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 Olhão e na Póvoa de Varzim, 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 todas as sessões ordinárias previstas para 2016, em 22 de janeiro, 4 de março, 6 

de maio, 1 de julho, 7 de outubro e 16 de dezembro, mediante convocação por e-mail e por via 

postal para os vogais que não dispunham de correio eletrónico. Assinala-se que em todas as 

sessões o número de membros presentes e representados foi superior ao quórum. 

2) No plano interno da SGL, a SGO privilegiou o trabalho em parceria com outras Comissões Gerais 

e Secções Profissionais. 

3) No plano externo, a Secção promoveu sob a orientação da presidência da SGL parcerias com 

diversas instituições conducentes à organização conjunta de eventos significativos, tais como, 

“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. 

4) A SGO está ciente do contributo que desde 1999 vem sendo prestado pelas Jornadas “A Sociedade 

Civil e o Mar” para a criação e desenvolvimento de 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. 

5) Considera-se que o intenso Programa de Atividades de 2016 não foi plenamente cumprido no que 

se refere à celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes e à continuidade do 

trabalho relativamente à Homenagem Nacional ao Professor Mendes-Victor; no entanto, a sua 

execução foi 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 
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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 20, devido à admissão como vogal do consócio Professor 

Doutor Pedro Borges Graça (n.º 20100), em eleição realizada na sessão de 16 de dezembro; 

mantendo-se 8 sócios com participação suspensa, pelo que o número de vogais ativos é apenas de 

12, 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. 

6) Daí, que de novo se transfira para o próximo ano, 2017, a tentativa de normalizar a compilação 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. 

7) O Programa de Atividades de 2017 foi aprovado na sessão de 1 de julho de 2016 e manteve a 

opção assumida em 2014 sobre o tema geral das Jornadas nos próximos anos em “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). No entanto, em resultado da racionalização sobre as políticas públicas do Mar 

conduzida pela SGO em 2015, em que se reconheceu ser «notória a relevância plural que o Mar 

ganhou na vida nacional desde 1998, assumindo-se na atualidade como uma prioridade estratégica 

nacional» pelo que se impõe «que seja prosseguida uma via reformista com visão a longo prazo 

(50 anos), condição indispensável a uma transição para a sustentabilidade das atividades humanas 

por via da realização integrada dos objetivos de proteção ambiental, de crescimento económico e 

de equidade social e geracional». Nestas circunstâncias e tendo em conta o Conselho de Ministros 

de 3 de março de 2016 (definidor da ação do Governo no mar), em 2017 e nos anos seguintes, 

pelas implicações nacionais e europeias que reveste para a Agenda do Oceano, deve ser 

examinado o modo de execução 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», as quais «podem, a partir desta condição, 

alicerçar um rumo norteado por uma visão a longo prazo (50 anos) para a sustentabilidade das 

atividades humanas com incidência direta ou indireta no Mar Português, o bem comum de todos 

nós». 

8) 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 
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Secção de Geografia dos Oceanos em 2017 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). 

9) Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram em 

2016 corresponder às expetativas inadiáveis da Sociedade Civil em torno da temática do Oceano e 

das zonas costeiras e deste modo contribuíram para que a Sociedade de Geografia de Lisboa 

pudesse plenamente honrar o seu Legado Patrimonial e a Responsabilidade Cívica inerente ao 

estatuto de utilidade pública. 

 

4.23. Secção da Indústria 

Presidente: Dr. António Ferreira de Carvalho 

A Secção reuniu duas vezes durante o ano 2016, respectivamente nos dias 21 de Janeiro e 25 de 

Fevereiro, tratando de assuntos da Secção. 

 

4.24. Secção de Instrução Publica 

Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos 

Actividades promovidas pela Secção de Instrução Pública da SGL com o apoio da Sociedade 

Portuguesa de Estudos do Século XVIII. 

1. Em 27 de Abril de 2016 realizou-se um Colóquio – no Auditório Adriano Moreira - 

promovido pela Secção de Instrução Pública, da SGL, sobre o tema:  

O Projecto Erasmus – Portugal e a Europa 

Obs: - Os Oradores basearam-se tanto nos seus Estudos Científicos em curso sobre o tema, como na 

sua própria experiência como participantes directos nas iniciais formas de Estudos Interdisciplinares 

e Internacionais, como Professores, como Estudantes no estrangeiro e como Professores de 

Acolhimento, apresentando documentos inéditos. 

Foram oradores os Professores Risoleta C. Pinto Pedro; Carolino Monteiro e Maria Emília 

Brederode. Coordenadora da Mesa: Maria Helena Carvalho dos Santos 

2. Em 13 de Dezembro de 2016 realizou-se o Colóquio – no Auditório Adriano Moreira - 

promovido pela Secção de Instrução Pública da SGL, sobre o tema:  

 Instrução / Educação - em António Sérgio e Agostinho da Silva- na sequência do Colóquio de 

 Maio de 2016, já referido. 

Foram oradores os Professores: 
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Risoleta C. Pinto Pedro; Carolino Monteiro; Maria Helena Carvalho dos Santos. Coordenadora da 

Mesa: Maria Emília Brederode. 

Obs: Mantendo-se praticamente a estrutura da Mesa da parte 1ª do Colóquio, os participantes 

enriqueceram as suas apresentações – dada a vastidão da problemática em discussão. Houve ainda 

uma interessante participação dos assistentes ao Colóquio – o que possibilitou uma proveitosa troca 

de impressões e esclarecimentos pelos iniciais oradores. 

 

4.25. Secção de Jurisprudência 

Presidente: Dr. Nuno Moraes Bastos 

A Secção de Jurisprudência contou, no decurso ainda de 2016, com o Dr. Nuno Moraes Bastos na 

qualidade de Presidente e o Mestre Dr. Tiago Cochofel de Azevedo na qualidade de Vice-Presidente.  

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. Francisco Passaradas e do Dr. Miguel Trindade Rocha, ambos reconhecidos especialista em 

compliance, risco e governance. 

Com maior visibilidade e abrangência, a Secção de Jurisprudência considerou ainda no respectivo 

plano de actividades: 

- a 21.06.2016, na Sala do Convívio, cerca de meia centena de convidados assistiram a um almoço-

debate subordinado ao tema "O financiamento do terrorismo na era do jihadismo global", que contou 

com o Prof. Doutor Filipe Pathé Duarte como orador; 

- a 7.10.2016, na Sala do Convívio, um almoço-debate subordinado ao tema “MiFID II – Consultoria 

para Investimento”, que teve como orador o Dr. Pedro Silveira Assis; 

- a 11.10.2016, na Sala do Convívio, um almoço debate organizado conjuntamente com o Instituto 

Português de Auditoria Interna sobre “A Relação entre as Funções de Auditoria e de Compliance e os 

Supervisores do Sector Financeiro”, que contou com o Dr. Nuno Moraes Bastos e o Dr. Pedro 

Bernardino, membros da Secção e, bem assim, a Dra. Fátima Geada (Presidente do IPAI) e a Dra. 

Mariana Viegas como oradores; 

- a 12.10.2016, no Auditório Adriano Moreira, uma manhã informativa sobre “Tratamento de Dados: 

Questões de Concorrência e de Privacidade”, organizada em parceria com a Sociedade de Advogados 

Cuatrecasas Gonçalves Pereira, que contou como oradores prestigiados, de entidades como a OCDE 

e a Autoridade da Concorrência. Foram designadamente oradores o Dr. António Vitorino, o Dr. 
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Ricardo Bordalo Junqueiro, o Dr. Pedro Marques Bom, o Dr. Pedro Caro de Sousa, a Dra. Leonor 

Chastre, o Engº Paulo Trezentos. Houve ainda lugar a um debate final apresentado pelo sócio Dr. 

Nuno Moraes Bastos com a presença do Dr. António Robalo de Almeida e do Dr. Manuel Pinto de 

Mesquita; 

  - a 21.11.2016, no Auditório Adriano Moreira, uma manhã informativa com o título “FATCA e 

CRS – Building expertise”, organizada em parceria com a Ernst&Young, tendo cabido a abertura ao 

Exmo. Presidente da Direção da Sociedade de Geografia de Lisboa e contado com o Dr. Nuno 

Bastos, o Dr. Luís Pinto e Katrina Petrosovitch como oradores, antes de um painel final composto 

pelo Engº. Bernardo Meireles, CEO do Deutsche Bank, o sócio Dr. Nuno Moraes Bastos e o Dr. 

Miguel Baptista; 

 - a 24.11.2016, no Auditório Adriano Moreira, um seminário com o título “Corporate Governance & 

Forensics”, organizada com o apoio da Sociedade de Advogados PLMJ. A abertura coube ao Exmo 

Presidente da Direção da Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo-se-lhe seguido um painel de 

Corporate Governance, moderado pelo Dr. José Costa Pinto, sócio e Presidente da Associação 

Nacional de Jovens Advogados, composto pelo Dr. Pedro Lino, CEO da Dif Broker, pelo Prof. 

Doutor Rui Gomes Pedro, da Universidade Paris-Sorbonne e pela Dra. Catarina Selada, 

personalidade do ano Smart Cities live pelo seu “mérito e percurso profissional ímpar na área das 

cidades inteligentes”. O painel de Forensics foi moderado pelo Dr. Miguel Trindade Rocha, 

especialista em Governance, Risk & Compliance, e contou com as exposições do Prof. Doutor 

António Maia, membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, do Dr. Patrique Fernandes, 

Advisory Partner da PwC e do Dr. João Medeiros, sócio da Sociedade de Advogados PLMJ. A 

complementaridade singular das exposições permitiu aprofundar o conhecimento da prevenção da 

fraude, a prevenção do suborno e da corrupção, bem como como o regime de responsabilidade das 

pessoas coletivas por este tipo de delitos. O encerramento, que precedeu o workshop com análise e 

discussão de caso prático de fraude, coube ao Dr. Luís Pais Antunes, Managing Partner da PLMJ; 

- a 25.11.2016, no Auditório Adriano Moreira, uma manhã informativa com o título “Jornadas de 

Jurisprudência Laboral”, coorganizada entre a Secção de Jurisprudência da Sociedade de Geografia 

de Lisboa, o Centro de Estudos Judiciários e a Associação dos Jovens Juslaboralistas. A iniciativa 

versou sobre a evolução jurisprudencial nas temáticas das “Faltas ao Trabalho e “Parentalidade”, 

contando com a intervenção do Dr. Paulo Santos (Procurador da República, docente no Centro de 

Estudos Judiciários, Dr. Diogo Ravara (Juiz de Direito, docente no Centro de Estudos Judiciários), 

Dra. Cristina Cruz (Juiz de Direito), Dr. Filipe César Marques (Juiz de Direito), Mestre David 

Carvalho Martins (Advogado, Vice-Presidente da Associação dos Jovens Juslaboralistas), Dra. Marta 

Pereira (Advogada), Mestre Rodrigo Serra Lourenço e Mestre Tiago Cochofel de Azevedo. A 

iniciativa constituiu um marco na nos modelos expositivos tradicionais, consubstanciando a primeira 
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conferência especificamente destinada à análise prudencial de matérias do direito substantivo, tendo 

comparecido à mesma cerca de 50 auditores, interessados, participativos e interventivos.   

Ao todo, passaram pelas várias iniciativas da Secção, entre participantes e oradores, centenas de 

Advogados, juristas e especialistas em matérias de compliance, ligados às mais variadas indústrias e, 

muito em particular, ao setor financeiro. Foi, por isso, um ano fausto em atividades para a Secção de 

Jurisprudência, pelo que os respetivos membros se congratulam. 

 

4.26. Secção Luís de Camões 

Presidente: Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva 

Durante o ano de 2016 a Secção realizou as seguintes actividades: 

22 de Janeiro – Prof. Doutor José Pedro Serra – “Uma Viagem à Índia: O Reflexo Paródico de ‘Os 

Lusíadas’”. 

19 de Fevereiro – Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia – “Reflexão com apoio nas ‘Fontes d’Os 

Lusíadas’”. 

18 de Março – Prof. Doutor João Almeida Flor – “Da tradução como polémica: Os Lusíadas na 

cultura inglesa”. 

22 de Abril – Prof. Doutor José António Segurado e Campos – Do honesto estudo à lira 

destemperada: Observações sobre o Epílogo d’Os Lusíadas’”.  

9 de Maio – Prof.ª Doutora Maria Vitalina Leal de Matos – “As Oitavas Esprito valeroso – E a visão 

da mulher que Camões nelas enuncia”. 

15 de Junho – Sessão Extraordinária comemorativa do 10 de Junho precedida de ‘Almoço 

Camoniano’ –  Doutor Rui Afonso Mateus – “O lugar d’Os Lusíadas na escola: Breve incursão por 

um território reconfigurado pela pedagogia”. 

20-21 de Outubro – Colóquio Comemorativo dos 35 anos da Secção Luís de Camões da Sociedade 

de Geografia de Lisboa e de homenagem à Professora Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves 

PROGRAMA 

Auditório Adriano Moreira da SGL 

Dia 20 de Outubro 

10h:20 – Recepção aos participantes 

10h:45 – Sessão de Abertura 

               Prof. Doutor Luís Aires-Barros  

               Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa  

               Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva 

               Presidente da Secção Luís de Camões 

11h:00 – “Isabel Rebelo Gonçalves, mens agitat molem” 
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               Prof.ª Doutora Ana Leal de Faria  

11h:30 – “As raízes de Portugal e a sua apreciação em Os Lusíadas” 

                Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia 

12h:00 – “Camões em Manuel Alegre” 

               Prof. Doutor José Ribeiro Ferreira 

12h:30 – Debate 

15h:00 – “Camões, Poeta de Fé” 

               Prof.ª Doutora Isabel de Melo Mozer de Sousa 

15h:30 – “A Bíblia, fonte de inspiração de Os Lusíadas” 

               Prof. Doutor Manuel Augusto Rodrigues 

16h:00 – “O erro consagrado pelo uso na língua portuguesa, segundo os estudos do Prof. F. Rebelo 

Gonçalves” 

              Prof. Doutor Sebastião Tavares de Pinho 

16h:30 – Debate 

Dia 21 de Outubro 

10h:00 – “O valor de um nome” 

               Prof. Doutor José António Segurado e Campos 

10h:30 – "A primeira tradução inglesa de um soneto camoniano” 

               Prof. Doutor João Almeida Flor 

11h:00 – Intervalo para café 

11h:20 – “ ’Tu se’ lo mio maestro e ‘I mio autore‘: Virgílio, modelo de poetas” 

              Prof.ª Doutora Isabel Almeida 

11h:45 – Debate 

14h:30 – “Camões enquanto personagem de drama” 

              Prof Doutor José Pedro Serra 

15h:00 – “Mais um Emblema de Camões” 

              Prof.ª Doutora Maria Vitalina Leal de Matos 

15h:30 – “A Verdade em Luís de Camões e nos seus versos” 

              Embaixador Dr. Abel de Lacerda Botelho 

16h:00 – Debate. Sessão de Encerramento 

Por razões de ordem pessoal os Srs. Professores Doutores Manuel Augusto Rodrigues e Sebastião 

Tavares de Pinho não puderam estar presentes durante o Colóquio, registando-se a presença da Sr.ª 

Prof.ª Doutora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa da História na Sessão de 

abertura (manhã do dia 20 de Outubro). 
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18 de Novembro – Dr. João Abel da Fonseca – Sessão Extraordinária –  “Utopia e distopia na épica e 

na lírica camonianas – o episódio da ‘Ilha dos Amores’ e as oitavas a D. António de Noronha sobre o 

desconcerto do mundo”. 

12 de Dezembro – Sessão Extraordinária – Prof.ª Doutora Margarida Garcez – “O episódio do ‘Velho 

do Restelo’: projectos de Portugal em vozes cruzadas. Uma homenagem a Borges de Macedo”. 

Foi admitida na Secção, como vogal, a sócia n.º 20856 da Sociedade de Geografia, Prof.ª Maria 

Vitalina Leal de Matos. 

Por ausência do Sr. Secretário a sessão de 22 de Janeiro foi secretariada pela Sr.ª Dr.ª Maria Teresa 

Pires, e as sessões de 18 de Março, 15 de Junho, 18 de Novembro e 12 de Dezembro pelo Presidente, 

Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva. 

Regista-se com pesar o falecimento em Dezembro do Secretário da Secção Eng.º Eurico de Ataíde 

Malafaia e do Prof. Doutor Manuel Augusto Rodrigues. 

Para o ano de 2017 a Mesa da Secção terá a seguinte composição: 

Presidente: Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva 

Vice-Presidente: Mestre Mário Justino Silva 

Secretária: Eng.ª Maria da Glória de Almeida Zeferino 

 

4.27. Secção da Ordem de Cristo e a Expansão 

Presidente Prof. Doutor Fernando Larcher 

 I. A Secção A Ordem de Cristo e a Expansão realizou no ano de 2016 os seguintes 

Congressos: 

A) Nos dias 20 a 23 de Julho de 2016 o Congresso Internacional Os Trinitários e os Mercedários no 

Mundo Luso-Hispânico, História, Arte e Património realizado em co-organização com Centro de 

História de Aquém e de Além-Mar (CHAM) / Universidade Nova e Universidade dos Açores; Centro 

de Estudos de História Religiosa (CEHR) / Universidade Católica Portuguesa; Centro Interdisciplinar 

de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS) / Universidade de Évora; 

Centro de Estudos em Ciências das Religiões (CECR) / Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias e com a colaboração de: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Biblioteca 

Nacional de Portugal (BNP) e Museu Nacional de Arte Antiga.  

O Congresso foi organizado em torno das seguintes áreas temáticas: Estrutura e história institucional 

(ramos, reformas); Identidade: carisma, horizontes intelectuais e correntes de espiritualidade; 

Redenção dos cativos e relações Cristandade / Islão; Missões, assistência e ensino; Culto, devoções  e 

indulgências; Bens, rendimentos e impactos económicos; Confrarias, hospitais e relação com as 

Misericórdias; Património edificado, artes, iconologia e música; Historiografia, hagiografia e 

biografias; Bibliotecas, arquivos e fontes; Outras ordens redentoras.    
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A Comissão Organizadora foi constituída pelos Profs. Doutores Fernando Larcher, Maria Madalena 

Oudinot Larcher e Edite Alberto. Integraram a Comissão Científica: os Profs. Doutores Luís Aires de 

Barros (Presidente), Fr. António-José de Almeida, OP, Augusto Pereira Brandão, Edite Alberto, 

Fernanda Guedes de Campos, Fernanda Olival, Fernando Larcher, Filomena Andrade, Hugues 

Didier, P.e Manuel Pereira Gonçalves, OFM, Margarida Sá Nogueira Lalande, Maria Madalena 

Pessôa Jorge Oudinot Larcher e Sandra Costa Saldanha. 

Intervieram na sessão de abertura os Profs. Doutores LUÍS AIRES DE BARROS, Presidente da 

Sociedade de Geografia, e FERNANDO LARCHER, Presidente da Secção da Ordem de Cristo e da 

Expansão. De seguida foi lida uma comunicação enviada ao Congresso pelo Rever.mo Pe JOSÉ 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, O.SS.T, Ex-Ministro Geral da Ordem da Santíssima Trindade de 1995 a 

2007, intitulada El estado actual de la orden trinitária. Prosseguiu-se com a cerimónia da aposição 

do Carimbo Comemorativo do Congresso, orientada pelo Dr. RAÚL MOREIRA, Director de 

Filatelia dos CTT.    

Os trabalhos deste primeira dia foram encerrados com a Conferência de Abertura pelo Prof. Doutor 

GIULIO CIPOLLONE, O.SS.T., L’«Ordo Sanctae Trinitatis et Captivorum» (1198). Una 

manifestazione della politica internazionale del papato. Il fatto umanitario come alternativa al 

servizio militare di crociate e ğihād.   

Foram apresentadas as seguintes comunicações: ANA CRISTINA GIL, O Convento da Santíssima 

Trindade de Lisboa. Reconstruções digitais: Pré-Terramoto, extinção (1834) e actualidade (2015); 

FR.ANTÓNIO-JOSÉ DE ALMEIDA, OP, Os Livros dos Trinitários impressos em Portugal no 

século XVI e a sua iconografia; ANTÓNIO MANUEL CLEMENTE LÁZARO, José Lopes Ferreira 

da Rocha e as suas memórias do cativeiro de Argel; AUGUSTO MOUTINHO BORGES, D. António 

Mascarenhas, Comissário da Bula da Cruzada e a Libertação dos Cativos, século XVII; CARLOS 

CAMPINO FILIPE, Confraria da Santíssima Trindade de Vila Viçosa: Notas para a sua História!; 

CARLOS PRADA DE OLIVEIRA, A descalcez trinitária na diocese de Bragança-Miranda; 

CARLOS WATZKA, The Spanish Discalced Branch of the Trinitarian Order as an extension of the 

Luso-Hispanic world into the Austro-Hapsburg monarchy; CLÁUDIA SILVEIRA, A Quinta da 

Trindade no Seixal no contexto dos legados dos almirantes de Portugal ao mosteiro da Santíssima 

Trindade de Lisboa; EDITE ALBERTO, Os Relatos de Viagem dos Padres Trinitários como fonte 

para o conhecimento do Norte de África (século XVIII); FERNANDA MARIA GUEDES DE 

CAMPOS, As livrarias dos conventos de Miranda e Mirandela: um contributo para o conhecimento 

das leituras dos trinitários; FERNANDO LARCHER, O último resgate geral de cativos ordenado 

por D.Filipe II de Portugal em Argel (1621); FERNANDO AFONSO ANDRADE LEMOS, 

CARLOS REVEZ INÁCIO, FERNANDA CABRITA, GUILHERME PEREIRA E JOSÉ ANTÓNIO 

SILVA, Convento da Trindade - o Dia Seguinte. A Simbólica dos Azulejos da Cervejaria da 
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Trindade e da Fachada da Casa de Manuel Garcia; JOÃO ABEL DA FONSECA, O trinitário D. 

Frei Sebastião de Meneses, arcebispo de Cartago e patriarca de África – um diplomata ao serviço de 

D. João I; JOÃO MIGUEL FERREIRA ANTUNES SIMÕES, André Gonçalves e os ciclos 

pictóricos do Convento das Trinas do Mocambo, em Lisboa; JORGE AFONSO, O resgate geral de 

cativos de 1778 na regência de Argel. Uma leitura desta redenção à luz da conjuntura magrebina do 

final de setecentos; JOSÉ A.RAMIREZ NUÑO, A Provincia Misionera de Ntra. Señora del 

Remedio, da Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Mi Viaje a Madagascar; JOSÉ 

ALBERTO RODRIGUES DA SILVA TAVIM, Resgatando em Marrocos no século xvi: jesuítas, 

trinitários e judeus; JOSÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, O.SS.T., El estado actual de la Orden 

Trinitária en el mundo; JUAN ARANDA DONCEL, Órdenes redentoras y predicatores en la 

Córdoba del siglo XVII: La labor pastoral de los Trinitarios Calzados; LIDICE MEYER PINTO 

RIBEIRO, Trinitários e mercedários nas lutas abolicionistas do Brasil Colonial; LUÍS FILIPE 

MARQUES DE SOUSA, Primórdios da presença dos missionários mercedários no Pará e as 

posições do P.e António Vieira, S.J., sobre os Índios; MARIA DO CARMO RAMINHAS MENDES, 

D. Frei Luís da Silva, bispo da Guarda: um mecenato trinitário à imagem da Caritas Christi; 

MARIA FERNANDA ABREU, Miguel de Cervantes e os Trinitários que o resgataram. In Laudem; 

MARIA JOÃO PEREIRA COUTINHO, Fachadas de igrejas da Ordem da Santíssima Trindade na 

Península Ibérica na Época Moderna: constantes e derivações; MARIA TERESA CABRITA 

FERNANDES CADETE, O testemunho pictórico na Igreja da Trindade da cidade do Porto". O 

Baptismo de Cristo na obra de José de Brito; MAXIMILIANO BARRIO GOZALO, Las Órdenes 

redentoras y el rescate de cautivos españoles en el siglo XVIII; MICHELE BOSCO, Le Redenzioni 

mercedarie in Nord Africa attraverso i Libri di Conto. Finanziamento ed evoluzione delle procedure 

di riscatto sul lungo periodo (1575-1723); MIGUEL ÂNGELO PORTELA DA SILVA CAETANO, 

Os Mamposteiros dos cativos na região de Monsalude; PATRÍCIA ALHO, O ciclo da água no 

Convento da Santíssima Trindade. Análise ao sistema hidráulico superior; PAOLA NESTOLA, 

Bispos mercedários no Vice-Reino de Nápoles: Figuras exemplares do Século de Ouro; PAULA 

ALMEIDA MENDES, Entre a legitimação da “Santidade” e a revisitação do passado glorioso: a 

escrita de “Vidas” de religiosos trinitários e mercedários na Península Ibérica nos séculos XVI-

XVIII; PAVEL ŠTĚPÁNEK, Los trinitarios espanoles en Praga, s. XVIII; PEDRO VELEZ, Do 

pensamento político-jurídico do mercedário Frei Serafim de Freitas; RAQUEL HENRIQUES DA 

SILVA, A demolição do Convento da Trindade: factos e questões em aberto (Conferência de abertura 

dos trabalhos no dia 21 de Julho); RENATO ALONSO AMPUERO RODRIGUEZ, El convento de 

Nuestra Señora de La Merced de Arequipa: relevancia urbanística y fases constructivas; TIAGO 

BORGES LOURENÇO, Contributos para o estudo das casa mercedárias de Lisboa.  
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No âmbito do congresso e em parceria com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, foi organizada a 

mostra documental Trinitários e Mercedários, que foi objecto de visita orientada pela Dra. Maria 

Trindade Serralheiro e pela Doutora Edite Alberto.  

Realizaram-se ainda as seguintes visitas: aos azulejos da Cervejaria Trindade e da fachada da casa de 

Manuel Garcia, orientada pelo Prof. Fernando Andrade Lemos; à exposição de fotografia Conventos 

de Lisboa: Permanências e Metamorfoses, orientada pela Dra. Rita Mégre e pelo Dr. Tiago Borges 

Lourenço; ao património trinitário e mercedário do Museu Nacional de Arte Antiga, orientada pelo 

mestre e conservador do M.N.A.A. Miguel Soromenho. 

B) Nos dias 7 a 9 de Setembro, o Congresso Internacional Reinaldo Oudinot e o seu Tempo, 1766-

1807, comemorativo dos 250 anos da vinda deste ilustre engenheiro militar para Portugal, que foi-

coorganizado com as seguintes instituições: Academia Portuguesa da História (APH); Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo (ANTT); Biblioteca Nacional de Portugal (BNP); Câmara Municipal de 

Lisboa (CML); Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU) / Fac.de Arquitectura da 

Univ.do Porto; Centro de História d’Aquém e de Além-Mar (CHAM) / FCSH – Univ. Nova de 

Lisboa e Univ. dos Açores; Centro de História da Sociedade e da Cultura (CHSC) / Univ.de 

Coimbra; Centro de História da Universidade de Lisboa / Univ.de Lisboa; Centro Interdisciplinar de 

História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS) / Univ.de Évora; Comissão Portuguesa de História 

Militar (CPHM); Direção de Infraestruturas do Exército (DIE) / Direcção de história e cultura militar; 

Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA) / Dir.Reg.de Cultura da Madeira; Filatelia / 

CTT; Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro; Sociedade Histórica da Independência 

de Portugal (SHIP) e Sociedade Portuguesa de Estudos do Séc. XVIII.  

A Comissão Organizadora foi constituída por: Prof. Doutor Fernando Oudinot Larcher Prof. Doutor 

Carlos Moura Martins, Cor. Eng. José Paulo Ribeiro Berger e Prof. Doutor Vítor Luís Gaspar 

Rodrigues; o Conselho Científico por: Prof. Doutor Luís Aires de Barros (Presidente) Tenente-

General Alexandre Sousa Pinto, Prof. Doutora Ana Cardoso de Matos, Prof. Doutora Ana Cristina 

Araújo, Major-General Aníbal Alves Flambó, Major-General António José Fernandes Marques 

Tavares, Tenente-General António José Maia de Mascarenhas, Prof. Doutor Augusto Pereira 

Brandão, Prof. Doutor Carlos Moura Martins, Prof. Doutor Fernando Figueiredo, Prof. Doutor 

Fernando Oudinot Larcher, Coronel Francisco de Sousa Lobo, Prof. Doutor Francisco Proença 

Garcia, Prof. Doutora Inês Amorim, Coronel Eng.º José Paulo Ribeiro Berger, Prof. Doutor Luís 

Miguel Moreira, Prof.Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos, Prof. Doutora Maria Madalena 

Oudinot Larcher, Prof. Doutor Rui Carita e Prof. Doutor Vítor Luís Gaspar Rodrigues.  

O Congresso, sob o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, contou na sua 

Comissão de Honra com as seguintes personalidades: Ministro da Cultura, Embaixador Luís Filipe de 

Castro Mendes; Ministro do Ambiente, Mestre João Pedro Matos Fernandes; Presidente do Governo 
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Regional da Madeira, Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque; Chefe do Estado Maior do 

Exército, Tenente-General Frederico Rovisco Duarte; Presidente da Academia das Ciências, Prof. 

Doutor Artur Anselmo de Oliveira Soares; Presidente da Academia de História, Prof. Doutora 

Manuela Mendonça; Presidente da Academia das Belas Artes, Prof. Doutora Natália Correia Guedes; 

Presidente da Academia da Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu; Presidente da Sociedade de 

Geografia, Prof. Doutor Luís Aires de Barros; Presidente da Sociedade Histórica da Independência de 

Portugal, Prof. Dr. José Augusto Alarcão Troni; Presidente da Comissão Portuguesa de História 

Militar, Tenente-General Alexandre Sousa Pinto; Presidente da Sociedade de Estudos do Séc. XVIII, 

Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos; Presidente do Real Gabinete Português do Rio de 

Janeiro, Dr. António Gomes da Costa; Reitor da Universidade de Aveiro, Prof. Doutor Manuel 

Assunção; Reitora da Universidade de Évora, Prof.ª Doutora Ana Costa Freitas; Reitor da 

Universidade de Lisboa, Prof. Doutor António Cruz Serra; Reitor da Universidade da Madeira, Prof. 

Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo; Comandante da Academia Militar, Major-

General João Vieira Borges; Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Paulo Alexandre 

Nascimento Cafófo; Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr. Raúl Miguel de Castro; 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina; Presidente da Câmara Municipal 

do Porto, Dr. Rui de Carvalho de Araújo Moreira e Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim, Eng.º Aires Pereira.     

Na Sessão Solene de Abertura, realizada no dia 7 de Setembro, intervieram o Prof. Doutor LUÍS 

AIRES DE BARROS, Presidente da Sociedade de Geografia, que abriu a sessão, e o Prof. Doutor 

FERNANDO OUDINOT LARCHER, Presidente da Secção A Ordem de Cristo e a Expansão e 

membro da Comissão Organizadora do Congresso, que abordou o tema Razões e desafios de uma 

evocação. Compuseram igualmente a mesa os Majores-Generais Aníbal Alves Flambó, director da 

Direcção de História e Cultura Militar, e António José Fernandes Marques, director da Direcção 

Geral de Infraestruturas do Exercito.  

   A Conferência de Abertura, intitulada O desenho do território e do espaço urbano, em Reinaldo 

Oudinot, foi proferida pelo Prof. Arq.to CARLOS MOURA MARTINS. De seguida procedeu-se à 

aposição do Carimbo Comemorativo do Congresso e ao lançamento do Postal Filatélico, sob a 

orientação do Dr. RAÚL MOREIRA, Director de Filatelia dos CTT.  

Na Sessão I – Iluminismo: território e poder no tempo de Oudinot , moderada pelo Prof. Doutor 

Arq.to AUGUSTO PEREIRA BRANDÃO, intervieram MARIA HELENA CARVALHO DOS 

SANTOS, com A Aula do Comércio. Para que houvesse uma política de desenvolvimento nos 

territórios portugueses, PEDRO VELEZ, com Das novas concepções político-jurídicas no final do 

séc. XVIII, e ANA CRISTINA ARAÚJO, com Território e poder no pensamento de José Diogo 

Mascarenhas Neto.  
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      No dia 8 de manhã realizou-se uma visita ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, guiada pela 

Dra. MARIA TRINDADE SERRALHEIRO, sendo então inaugurada a Mostra Documental Reinaldo 

Oudinot e o seu tempo, 1766-1807. Realizou-se, ainda, na Sala de Conferências da Torre do Tombo, 

a Sessão II – Oudinot e os seus contemporâneos, moderada pelo Prof. Doutor FERNANDO 

OUDINOT LARCHER, que contou com as seguintes intervenções: MATILDE SOUSA FRANCO, 

Elsden, enquanto director das obras da Universidade de Coimbra, PEDRO FOLQUE e JOÃO 

CARLOS FOLQUE (Fontaínhas), Um notável engenheiro militar coevo de Reinaldo Oudinot: Pedro 

Folque, RICARDO CHARTERS DE AZEVEDO, Niemeyer, Praetorius e Giffenig, três oficiais de 

artilharia indicados pelo conde de Schaumurg-Lippe, e GONÇALO MONJARDINO NEMÉSIO, 

Apontamentos genealógicos sobre a família do Brigadeiro Reinaldo Oudinot (Sampigny, Lorena, 

França, 1744 – Funchal, Madeira, 1807). Na tarde do mesmo dia, na Sociedade de Geografia, 

realizaram-se a Sessão III – Planeamento urbano e equipamentos públicos, moderada  pelo Prof. 

Doutor CARLOS MOURA MARTINS, em que intervieram CARLOS CAETANO, com A casa da 

câmara da Póvoa de Varzim no contexto da arquitectura concelhia do fim do Antigo Regime, FILIPE 

DE SALIS AMARAL, com O plano da Rua de São João: composição de fachadas do tramo norte, 

ANA PATRÍCIA RODRIGUES ALHO, com A Água no Palácio de Queluz. Caso de Estudo, e 

ANDREIA RAQUEL NEIVA COUTINHO, com Reinaldo Oudinot e a intervenção na Barra do 

Douro. Um projecto pombalino numa frente ribeirinha, e a Sessão IV – Intervenção Hidráulica: 

projectos e obras, moderada pela Prof. Doutora INÊS AMORIM, com as intervenções de JOSÉ DA 

CRUZ LOPES, Obras públicas no porto da vila de Viana em finais de oitocentos, no contexto 

temporal das intervenções portuárias de Reynaldo Oudinot (1766-1807) e CARLOS LEITE, Os 

Trabalhos Hidráulicos de Reinaldo Oudinot para a Fixação da Foz do Rio Lis (1773-1782). As 

actividades deste segundo dia encerraram-se com uma recepção aos congressistas no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Lisboa. No dia 9 de manhã na Direcção de Infra-Estruturas do Exército, no 

Palácio Lavradio, no Campo de Santa Clara, o coronel JOSÉ PAULO BERGER, Subdirector da 

Direcção de Infraestruturas do Exército, guiou a visita à Mostra Cartográfica, seguindo-se a Sessão 

V – Cartografia: conhecimento e representação do território, de que foi moderador o Tenente-

General ANTÓNIO JOSÉ MAIA DE MASCARENHAS, e na qual intervieram JOSÉ PAULO 

BERGER, com O uso das novas tecnologias para o estudo da cartografia histórica. Trabalhos de 

Reinaldo Oudinot, LUIS MIGUEL MOREIRA e JOÃO CARLOS GARCIA, com O litoral entre o 

Douro e o Ave segundo o Engenheiro Reinaldo Oudinot: um exemplo de Cartografia Hidrográfica 

em finais do século XVIII, e JOÃO BRIOSA, com O convento dos Lóios no Porto, 1789-1798 – um 

processo de projecto ocorrido no contexto das transformações políticas e urbanas do final do século 

XVIII.   
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À tarde decorreu na Sociedade de Geografia a Sessão VI – O Mundo militar, sob a moderação do 

Coronel Eng. JOSÉ PAULO BERGER, intervindo RUBEN RIBEIRO, com A Engenharia militar 

enquanto disciplina no ensino académico, TIAGO MIGUEL CATANHO PRAZERES, com O Forte 

de Nossa Senhora da Graça. Arte e regra do desenho, LÍLIA PAULA TEIXEIRA RIBEIRO, com 

Reinaldo Oudinot: Projectos e obras no Porto, e AUGUSTO MOUTINHO BORGES, com Hospitais 

Militares.  

A Conferência de encerramento, intitulada O projecto do brigadeiro Reinaldo Oudinot para as 

ribeiras do Funchal, de 14 de Abril de 1804. A actualidade de uma proposta 200 anos depois foi 

proferida pelo Prof. Doutor Cor. Rui Carita.  

 II. Conferências 

No âmbito do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“ realizaram-se as seguintes 

conferências: 

No dia 12 de Abril, A Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica no contexto do Iluminismo e da 

especialização das Instituições Científicas Europeias, pelo Prof. Doutor Carlos Moura Martins.  

No dia 2 de Maio, A defesa do Tejo – da Reconquista à actualidade pelo Cor. Eng. José Paulo 

Ribeiro Berger. 

III. Dentro das actividades planeadas para o ano de 2017 é de salientar o prosseguimento dos 

Congressos Internacionais sobre as Ordens religiosas no Mundo Luso Hispânico. História, Arte e 

Património, este ano dedicado aos carmelitas que decorrerá de 19 a 22 de Julho, com a colaboração 

das instituições habituais e, ainda, da Associação dos Arqueólogos Portugueses e que contará com 

exposições realizadas em parceria com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e da Biblioteca 

Nacional de Portugal. 

IV. Em reunião de 12 de Dezembro, foram admitidos, os seguintes novos membros da secção: Prof. 

Doutor Carlos Caetano, Prof. Doutor Carlos Alberto Matinho Marques Neves, Prof. Doutor Carlos 

Eugénio Plancha dos Santos, Dr. Francisco José da Silva Sampaio, Mestre Ana Carolina Reis e 

Ribeiro Santos, Dr. Carlos Pinto Correia e Arqto. Pedro Formosinho Sanchez. 

V. Foi reeleita para o ano de 2017 a seguinte mesa: 

Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher 

Vice-Presidente - Prof. Doutor Arqto. Augusto Pereira Brandão 

1º Secretário – Eng. Augusto Medina da Silva Folque Gouveia  

2º Secretário – Prof. Doutor Pedro Rebelo Botelho Alfaro Velez 
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4.28. Secção do Ordenamento Territorial e Ambiente 

Presidente: Eng. Silvino Pompeu dos Santos 

A Secção teve duas reuniões regulares durante o ano de 2016, realizadas em 26 de Janeiro e 4 de 

Julho.  

Nestas reuniões foram analisados diversos assuntos do interesse dos membros da Secção e planeados 

os futuros eventos a organizar pela Secção. Na reunião de 26 de Janeiro teve ainda lugar a eleição da 

Mesa da Secção para o ano de 2016, tendo sido reconduzida a Mesa anterior, constituída por Silvino 

Pompeu Santos (Presidente), Luís Baltazar (Vice-Presidente) e Carlos Cruz (Secretário).  

Foram vários os eventos organizados pela Secção durante o ano de 2016.   

Assim, tendo em vista divulgar e analisar as principais conclusões da “Conferência sobre o Clima”, 

que teve lugar em dezembro de 2015 em Paris, a secção organizou em 26 de fevereiro a conferência " 

Alterações Climáticas - Cimeira de Paris: Porque Vai a Economia Mundial Ter de Mudar”, proferida 

pelo Professor Francisco Ferreira, do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL). 

Com vista a divulgar e analisar o programa “Portugal 2020”, foi organizada no dia 5 de abril a 

conferência “A Política de Coesão em Portugal: Resultados e Desafios”, proferida pelo Doutor 

Duarte Rodrigues, Vice-Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP. 

No dia 30 de maio foi organizada a conferência "Obras Estruturantes da Cidade de Lisboa. Das 

Origens à Atualidade”, proferida pelo Engenheiro Silvino Pompeu Santos, Presidente da Secção de 

Ordenamento do Território e Ambiente. 

Por ocasião do Cinquentenário da Ponte 25 de Abril (inaugurada em agosto de 1966), foi organizada 

em 29 de setembro a conferência “50 Anos da Ponte sobre o Tejo em Lisboa. Novos Desafios”, 

também proferida pelo Engenheiro Silvino Pompeu Santos. 

Estas conferências foram muito interessantes, tendo ainda proporcionado interessantes debates com 

os participantes. 

No dia 30 de setembro, durante todo o dia, foi organizado o seminário “Projeto Nós Propomos! 

Cidade de Lisboa”, promovido pelo Professor Sérgio Claudino, dedicado à apresentação das 

propostas de grupos de alunos de doze escolas secundárias, no âmbito do projeto “Nós propomos”. A 

organização deste seminário contou ainda com a colaboração das seguintes entidades: Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de 

Lisboa (IGOT) e Centro de Estudos Geográficos (CEG), bem como com o apoio da Direção-Geral de 

Educação e da Associação Portuguesa de Geógrafos. 

(SPS-LB-CC, 170123) 
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4.29 Secção de Solidariedade e Política Social 

Presidente: Almirante Gonzaga Ribeiro 

Alguns comentários a guisa de relatório. 

Na ideia de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de solidariedade e apresentar caminhos 

que possam informar uma política social e conforme fora aceite em reunião da mesa da secção  

procurou-se a realização de algumas sessões culturais abordando questões praticas ignorando o 

chamamento que este modelo de actuação poderia ter entre as pessoas começou-se por apresentar um 

trabalho nosso que teve razoável assistência e despertou interesse. Convidei depois o presidente da  

APAV que apesar da sua excelente qualidade falou apenas para 4 pessoas. Tendo que esta 

circunstância pode-se ter gerado alguma desmotivação no palestrante achei mais prudente  aceitar 

uma sessão conjunta onde apresentei novo trabalho meu sessão que correu melhor. 

Talvez seja bom  estudar a hipótese de convidar mais alguns sócios para a secção aliás pessoalmente 

tenho tentado obter algumas adesões. 

Será bom ainda convocar reunião dos vogais da secção para discutir orientações futuras. 

 

4.30. Secção de Transportes 

Presidente: Prof. Doutor Jorge Paulino Pereira 

1. Almoços-reunião  

Tal como nos anos anteriores, mensalmente foi feita uma reunião da Secção de Transportes à hora de 

almoço, na Sociedade de Geografia de Lisboa. À semelhança do ano de 2015, manteve-se uma 

participação elevada nestes almoços-reunião, havendo, em média, cerca de uma dezena a uma 

quinzena de participantes em cada mês.  

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. Tal como tem acontecido 

todos os anos, apenas nos 2 meses de férias se verificou a suspensão destes almoços/reuniões. 

2. Sessões/Conferências no ano de 2016  

Em 2016, tiveram lugar 9 sessões da Secção de Transportes da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Seguiu-se o princípio de promover um evento por mês e durante os meses de Verão (Julho e Agosto) 

e em Dezembro, não tem sido prática corrente efectuar qualquer sessão.  

Manteve-se sempre uma participação elevada nas sessões, independentemente do tema abordado. A 

quase totalidade das sessões teve lugar no Auditório Adriano Moreira.  

No ano de 2016, as sessões versaram temas relacionados predominantemente com o Transporte 

Marítimo e Fluvial (9 sessões) e com o Transporte Ferroviário (2 sessões). Contudo, quase sempre, as 
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várias intervenções trataram os assuntos num contexto de integração e de intermodalidade entre 

modos de transporte. 

Apresenta-se de seguida a listagem das sessões realizadas, indicando a data, a hora, o local, os 

oradores e os confrades promotores: 

1. 21 de Janeiro de 2016, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira) 

“A Marinha de Comércio Portuguesa – ponto da situação actual”.  

Foram oradores o Almirante Alexandre da Fonseca e o Dr. Rui Raposo. 

O confrade promotor da sessão foi o Almirante Alexandre da Fonseca. 

     2. 19 de Fevereiro de 2016, pelas 17h30m (Auditório Adriano Moreira) 

“O Caminho-de-ferro em Portugal. Que Futuro?”  

Foram oradores o Eng. Luis Cabral da Silva e o Eng. Cardoso dos Reis (Vice-Presidente da UIC). 

O confrade promotor da sessão foi o Eng. Luís Cabral da Silva. 

3. 11 de Abril de 2016, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira) 

 “A actuação da SGL (em particular da sua Secção de Transportes) desde o encontro promovido em 

colaboração com o IST sobre o novo Aeroporto de Lisboa”.  

Foi orador o Prof. António Brotas. 

O confrade promotor da sessão foi o Prof. António Brotas. 

4. 15 de Abril de 2016, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira) 

“A introdução do gás natural como combustível marítimo – implicações técnicas e logísticas”.  

Foram oradores o Alm. V. Gonçalves de Brito, o Eng. Jorge Antunes e o Eng. Pedro Furtado. 

O confrade promotor da sessão foi o Alm. V. Gonçalves de Brito. 

5. 13 de Maio de 2016, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira) 

“O Porto de Leixões e os hidrocarbonetos”.  

Foram oradores o Eng. Brogueira Dias (Pres. dos Portos de Douro e de Leixões) e o Eng. Renato 

Pereira da Silva (Pres. Terminal Petrolífero da GALP Energia em Leixões). 

O confrade promotor da sessão foi o Com. Rui Ortigão Neves 

6. 16 de Junho de 2016, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira) 

“A Actividade Marítima - Qualificação e Certificação”.  

Foram oradores o Com. Luís Pereira da Costa e o Com. Carlos Sousa Coutinho sendo moderador da 

sessão o Com. Orlando Temes de Oliveira. 

Os confrades promotores da sessão foram o Com. Orlando Temes de Oliveira e o Alm. V. Gonçalves 

de Brito. 

7. 16 de Setembro de 2016, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira) 

"A contribuição da indústria naval nacional para a actividade marítima em Portugal".  
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Foram oradores o Engº José Ventura de Sousa (Secretário-Geral da Associação das Indústrias Navais, 

AIN) e o Com. Hugo Bastos (Director de Operações da "Douro Azul"). 

Os confrades promotores da sessão foram o Alm. António Balcão Reis e o Alm. V. Gonçalves de 

Brito. 

8. 19 de Outubro de 2016, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira)  

"A falência da empresa sul-coreana Hanjin: implicações jurídicas e o seu impacto no comércio 

marítimo” 

Foram oradores a Drª Alexandra von Bohm-Amolly e o Eng. Jorge de Almeida. 

Os confrades promotores da sessão foram a Drª Alexandra von Bohm-Amolly, o Alm. António 

Balcão Reis e o Prof. J. Paulino Pereira 

9. 25 de Novembro de 2016, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira) 

“Segurança ferroviária em Portugal. Os recentes acidentes ferroviários em Espanha também 

poderiam ter ocorrido em Portugal?" 

Foram oradores o  Engº Fernando Redondo, que falou sobre Material Circulante, e o Engº Luís C. 

Silva que falou sobre as Instalações físicas. 

O confrade promotor da sessão foi o Eng. Luís Cabral da Silva. 

3. Colaboração na Revista da Marinha  

Tal como nos anos anteriores, a Secção de Transportes prestou a sua colaboração na “Revista de 

Marinha” inserindo artigos de confrades, nomeadamente do Almirante António Balcão Reis, que 

ocuparam em média 2 das páginas de cada um dos números daquela conceituada publicação. No 

decurso deste ano também foram inseridas vários artigos que resumiram o teor de sessões 

apresentadas na Secção de Transportes ao longo do ano de 2015. Esta iniciativa só é possível devido 

ao amável convite do Director da Revista e nosso confrade, Almirante Henrique da Fonseca. 

 
4.31. Secção de Turismo 

Presidente: Mestre Ana Pereira Neto 

No ano de 2016 a Secção de Turismo, com mesa composta pelos seguintes membros: 

Presidente: Ana Pereira Neto 

Vice-Presidente: João Manuel Martins Vieira 

Secretário: António Vermelho do Corral 

Vice-Secretário: Maria João Pereira Neto 

Realizou as seguintes actividades: 

 A 29 de Março, na sala Portugal, um Seminário sobre a temática da Hotelaria e Turismo na 

Sociedade: Qualidade e Responsabilidade Social, em parceria com o Instituto Superior de 
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Educação e Ciências (ISEC- Lisboa), que contou com a apresentação das seguintes 

comunicações: 

1ª Painel- com moderação do Professor Dr. António Vermelho do Corral, da Secção de Turismo da 

SGL 

Qualidade no Turismo | Importância do Território, apresentado pela Professora Doutora Maria da 

Graça Moreira, da Secção de Turismo da Sociedade de Geografia de Lisboa, Universidade de Lisboa 

(CIAUD/FA).Qualidade no Turismo | Certificação, apresentado pelo Professor Doutor Henrique 

Lopes do ISEC – Lisboa (CEIA). Linhas orientadoras para uma avaliação de riscos profissionais na 

hotelaria, apresentada pelo Professor Doutor Gomes de Oliveira, do ISEC-Lisboa. 

2º Painel- com moderação do Professor Doutor Henrique Lopes, do ISEC- Lisboa  

Tecnologia e eficiência energética de equipamentos, apresentado pelo Dr. Hugo Delgado e por Dr. 

Luís Lameiras, da LG Portugal. 

Turismo Acessível e Inclusivo| Turismo para todos, apresentada pelo Dr. Dinis Duarte da Perfil - 

Psicologia e Trabalho, Lda. 

Certificações e Qualidade na Hotelaria, apresentada pelo Dr. António Silva, da TUV. 

Refood Project, apresentada pelo Especialista Professor Dr. João Serrano, Hotéis Inatel | ISEC-

Lisboa. 

O encerramento da Sessão, que contou com a presença de algumas dezenas de alunos do ensino 

superior politécnico, foi feito pela Professora Doutora Ana Pereira Neto |Seção de Turismo | ISEC 

Lisboa e pelo Senhor Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Doutor Luís Aires 

de Barros. 

 23 de Junho, ocorreu no Auditório Adriano Moreira um debate, promovido pelo Comissão 

Europeia que contou com a colaboração da Secção de Turismo, sobre o tema O Novo 

Turismo , que se incluiu no Ciclo de Conferências Os Empresários Portugueses face à Europa, 

também promovido pela referida Comissão. Este debate teve a participação da Doutora 

Antónia Correia (Diretora da Escola de Turismo de Lisboa-Universidade Europeia), Dr. 

Rodrigo Machaz (Sócio e Diretor Geral do Grupo Memmo Hotels), Dr. Afonso Cruz Rosa 

(Sócio e Administrador do Grupo The Independente/The Decadente) e Dr. Eduardo Abreu 

(Sócio e Administrador da Consultora Neoturis). Moderaram o debate Francisco Cruz Rosa e 

Ana Pereira Neto. 

No dia 27 de Dezembro realizou-se a eleição da mesa para o ano 2017, tendo sido aprovada a lista 

única, com a seguinte composição: 

Presidente: João Manuel Martins Vieira 

Vice-Presidente: Ana Pereira Neto 

Secretário: António Vermelho do Corral 
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Vice-Secretário: Carlos Manuel Cardoso Vilela da Mota 

 

5. BIBLIOTECA 

Diretor: Professor Doutor João Pereira Neto  

A Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL) conta no seu acervo com 70474 

monografias. Só este ano deram entrada 354 títulos: 316 foram oferecidos, 20 comprados e 18 

permutados. 

A nível individual destacaram-se, pelo número de ofertas, o Dr. Mário Beja Santos, o Dr. José 

Fernando Reis Oliveira e o Dr. Carlos Manuel Silva Rodrigues. A nível institucional a Comissão 

Portuguesa de História Militar e a Fundação Engº António de Almeida. 

A base de dados informática da BSGL era constituída, no final de 2016, por 62557 registos, tendo 

sido enriquecida este ano com 4135 novas entradas. 

A BSGL teve uma afluência de 1617 leitores, o que corresponde uma média de 160 leitores mensais. 

Em 2016, os meses com maior afluência foram Maio e Julho, respectivamente com 208 e 173 

leitores. 

Frequentaram a BSGL 99 novos leitores, maioritariamente portugueses (56,5%), e de outros países 

da CPLP (29,2%), destes 11,1% provenientes do Brasil e 8,0% de Angola. Os novos leitores 

provenientes de países europeus como a Holanda, Reino Unido, Espanha, Itália, Roménia, Turquia e 

Alemanha, representaram 10,1% da totalidade. 

A média etária dos novos leitores foi de 37 anos, o que representa um decréscimo relativamente aos 

últimos anos. 

Este público realizava pesquisas para elaboração de teses de doutoramento (26,2%), trabalhos 

universitários (26,2%), publicações (15,1%), teses de mestrado (11,5%) e preparação de 

comunicações em congressos e conferências (5.0%). Como tem vindo a ser habitual, predominaram 

as pesquisas sobre temas africanos. 

Quanto aos estabelecimentos de ensino frequentados por estes investigadores, demarcaram-se, a nível 

nacional o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o Instituto Universitário de Lisboa e a 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

A nível de universidades estrangeiras, destacaram-se, mais uma vez, as universidades brasileiras: 

Universidade de S. Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Universidade Federal de Santa Catarina, entre outras. 

De outros países mencionem-se a título de exemplo, a Universidade Católica de Milão, a 

Universidade de Lund, Londres, Leiden e Pretória. 

No âmbito das investigações realizadas na BSGL, deram entrada 19 processos de reproduções 

fotográficas, das quais resultaram a realização de 110 imagens para fins académicos e editoriais. 
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À semelhança dos últimos anos, a BSGL tem vindo a organizar mostras bibliográficas, por ocasião de 

algumas conferências realizadas na Instituição. Em 2016 estas mostras realizaram-se por ocasião dos 

seguintes eventos: 

5 de Abril – A recriação virtual de Lisboa antes do terramoto: um estudo de caso – Conferência 

organizada pela Secção de Arqueologia; 

6 de Abril – A Vila Romana de Freiria no contexto do Ager Olisiponensis – Conferência organizada 

pela Secção de Arqueologia; 

17 de Maio – Vias, rotas e trajectos: para uma Arqueologia das mobilidades – Conferência 

organizada pela Secção de Arqueologia; 

28 de Junho – Camilo Pessanha em três dimensões – Poesia, Direito e Sinologia (Evocação do poeta 

no 90º ano da sua morte) – Conferência organizada pela Secção Arte e Literatura e Comissão 

Asiática; 

20 a 23 de Julho – Os Trinitários e os Mercedários no Mundo Luso-Hispânico: História, Arte e 

Património – Co-organizado pela Secção A Ordem de Cristo e a Expansão; 

7 a 9 de Setembro – Congresso Internacional Reinaldo Oudinot e o seu Tempo – 1766-1807 , no 

âmbito dos 250 anos da vinda de Reinaldo Oudinot para Portugal – Coorganizador pela SGL; 

17 de Novembro – Seminário o homem criativo: uma abordagem transdisciplinar – Organizado pelas 

Secções de Etnografia, Arte e Literatura e Secção de Estudos do Património; 

29 a 30 de Novembro – Colóquio Internacional Academias e Sociedades Científicas no Mundo 

Português, 1720-1940 – Organizado pela Secção de História da SGL com colaboração do Instituto de 

História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa; 

5 de Dezembro – Colóquio Memória e Património – Organizado pela Secção de Estudos do 

Património da SGL, Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa CIAUD, Universidade de 

Évora – CIDEHUS e Universidade de Évora IHC-CEHFCI. 

No âmbito das visitas realizadas à SGL, foram também organizadas pequenas mostras documentais, 

de acordo com o interesse de cada grupo. Das 25 mostras realizadas destaquem-se: 

22 de Janeiro - Visita de quadros técnicos da Torre do Tombo; 

14 de Março – Grupo de estudantes da Universidade de Roterdão; 

12 de Abril – Visita organizada pela Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, no âmbito das 

comemorações dos 500 anos da morte de Afonso de Albuquerque; 

22 de Abril – Grupo da Associação de Amizade Portugal – Japão; 

27 de Abril – Alunos do Curso de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas; 

3 de Maio – Estudantes e Docentes de História Contemporânea e História de Arte, da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; 
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11 de Maio – Grupo de Alunos de Antropologia do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; 

25 de Maio – Grupo de Estudantes do CIEC – Summer Course da Universidade Nova de Lisboa; 

15 de Junho – Grupo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal; 

26 de Setembro – Grupo de Neuchatel; 

10 de Novembro – Grupo de alunos do Instituto de Geografia da Universidade de Lisboa, 

acompanhados pelo Professor Francisco Roque de Oliveira; 

5 de Dezembro – Alunos de Estudos Africanos do ISCSP, acompanhados pelo Professor Borges 

Graça; 

30 de Dezembro – Visita oficial de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Presidente de 

Honra e Protector da SGL. 

No que concerne a exposições organizadas por outras instituições, em que foram expostos 

documentos da BSGL, mencione-se este ano a continuação da exposição “Os Inquéritos [à Fotografia 

e ao Território] Paisagem e Povoamento” patente ao público até Fevereiro no Centro Internacional 

das Artes José de Guimarães, em Guimarães e posteriormente no Museu Nacional de Etnologia, em 

Lisboa. Foram expostos três mapas originais dos levantamentos executados na Expedição da Serra da 

Estrela, organizada pela SGL em 1881. 

Durante o ano de 2016, foram ainda organizadas na BSGL algumas mostras bibliográficas 

comemorativas que passamos a mencionar: 

Fevereiro – Abril – Abel Viana (1896-1964) – 120 anos do seu nascimento; 

Maio-Junho - Carlos Esterman (1896-1976) – 120 anos do nascimento e 40 anos da sua morte; 

Julho – Outubro – Miguel de Cervantes (1547-1616) – 4º centenário da sua morte. 

Novembro de 2016 – Fevereiro de 2017 Diogo do Couto (1542-1616) - 400 anos da sua morte. 

Tal como foi referido no relatório anterior, deu-se continuidade à preparação das seguintes mostras, a 

realizar em 2017: 

- Padre Manuel da Nóbrega (1517-1570) – 500 anos do seu nascimento; 

- António Francisco da Silva Porto (1817 – 1890) – 200 anos do seu nascimento; 

- José Alberto de Oliveira Anchieta (1832-1897) – 120 anos da sua morte; 

- Ferreira Ribeiro – (1839-1917) – 100 anos da sua morte; 

- Hermenegildo Capelo (1841-1917) – 100 anos da sua morte; 

- Sousa Martins (1843-1897) – 120 anos da sua morte; 

- David Lopes (1867-1942) – 150 anos do seu nascimento; 

- Almirante Ernesto de Vasconcelos (1852-1930) – 165 anos do seu nascimento; 

- José Stuart de Carvalhais (1887-1961) – 130 anos do seu nascimento; 

- Abolição da Pena de Morte em Portugal (para crimes civis) 1867 – 150 anos. 
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A BSGL colocará à disposição dos seus leitores, durante o ano de 2017, todas as referências 

bibliográficas existentes, relativas a algumas efemérides a assinalar em 2018: 

- Garcia de Orta (1501-1568) – 450 anos da sua morte; 

- Vicenzo Coronelli (1650-1718) – 300 anos da sua morte; 

- Roberto Ivens (1850-1898) – 120 anos da sua morte; 

- Manuel António Ferreira Deusdado (1858-1918) – 100 anos da sua morte; 

- Padre Himalaia (1868-1933) – 150 anos do nascimento; 

- José Maria Cordeiro de Sousa (1886-1968) – 50 anos da sua morte; 

- António Augusto Esteves Mendes Correia (1888-1960) – 130 anos do seu nascimento; 

- Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011) – 100 anos do seu nascimento. 

 

6. MUSEU 

Director: Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro 

Curadora: Doutora Manuela Cantinho 

O Museu desempenhou as suas funções nas diversas vertentes com regularidade. Destacamos as 

seguintes actividades:  

I. Revalorização do espaço expositivo - Galeria Oriente 

 Dando continuidade às obras realizadas na Galeria Oriente foram efectuadas as seguintes 

tarefas: 

a) Conclusão da descrição e legendagem (português e inglês) dos objectos expostos. 

b) Produção dos textos (português e inglês). 

II. Revalorização do espaço expositivo – Galeria Africana 

Carlos Ladeira - Designe do mobiliário e equipamento expositivo para objectos de grandes 

dimensões. 

III. Revalorização dos espaços expositivos – Sala dos Padrões e Sala da Índia 

a) Conclusão da descrição e legendagem (português e inglês) dos objectos expostos e a 

expor. 

b) Produção dos textos (português e inglês). 

c) Estudo de equipamento expositivo. 

d) Estudo das alterações a introduzir no sistema de iluminação. 

IV. Revalorização de diversos espaços da Sociedade 

Carlos Ladeira – Designe do mobiliário (balcão de atendimento) e estudo do sistema de iluminação 

do hall de entrada; execução das plantas para as obras a realizar nas casas de banho do r/c e do 2º 

piso e dos espaços destinados às futuras instalações da ClesiPortugal. 

V. Conservação e restauro das colecções 
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a) Conclusão das obras de conservação e restauro das treze estátuas (modelos de gesso), 

expostas no hall de entrada e na Sala Algarve. 

b) Conservação e restauro do vitral do hall de entrada. 

VI. Divulgação 

Realizaram-se visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia. O número de visitantes 

– nacionais e estrangeiros – estima-se em cerca de 550. 

VII. Comunicações 

 Manuela Cantinho - No âmbito das actividades da Comissão Asiática: “A Colecção Pereira 

Marques”; “Peça chinesa oferecida por Camilo Pessanha ao Museu da Sociedade de Geografia de 

Lisboa”; Peças japonesas do espólio do Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa”. 

VIII. Parcerias / Exposições 

a) Participação na exposição “Aventuriers des mers” que decorreu no Institut du Monde 

Arabe em Paris, a partir de Novembro de 2016. 

b) Carlos Ladeira deu apoio à montagem de diversas mostras realizadas no hall da SGL.  

IX. Publicações 

Manuela Cantinho – “O Espólio Cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa: A Biblioteca, a 

Cartoteca, a Fototeca e o Museu Etnográfico e Histórico” in Sociedade de Geografia de Lisboa 

(1875-2015): 140 Anos, Lisboa, SGL, 2016, pp. 19-112. 

X. Fototeca / Digitalização /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico  

O sócio Carlos Ladeira deu continuidade às tarefas de digitalização e de cobertura fotográfica dos 

vários eventos realizados na SGL, bem como de resposta aos pedidos da Biblioteca e do Museu, a 

considerar: 

a) Cerca de 110 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 1.633€. 

b) Cobertura de alguns eventos realizados na SGL: actividades das comissões e secções, 

realização de exposições e congressos e visitas de personalidades. 

c) Cobertura fotográfica da embalagem e saída da lápide funerária (Índia) para figurar na 

exposição “Aventuriers des mers” (IMA-Paris). 

d) Continuação da digitalização e acondicionamento das imagens em papel e vidro. 

e) Cobertura e acompanhamento fotográfico das obras de conservação e restauro das 

treze estátuas (modelos de gesso), expostas no hall de entrada e na Sala Algarve. 

f) Cobertura fotográfica das operações de desmontagem, acondicionamento e transporte 

do vitral do hall de entrada. 
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g) Execução e reprodução de imagens de diversos objectos do museu, tendo em vista dar 

resposta a pedidos nacionais e internacionais: publicação em catálogos, livros e teses.  

h) Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL, 

nomeadamente do seu Boletim (paginação, edição electrónica e tratamento de imagem 

e orientação gráfica). 

i) Designe do equipamento expositivo para o vitral de Ricardo Leone, oferecido à 

Sociedade de Geografia em 2015. 

 

7. MOVIMENTO DE SÓCIOS 

Durante o ano 2016 continuou a ser desenvolvido um esforço especial no sentido de se recuperarem a 

quotização em atraso. 

Para facilitar o processamento do pagamento de quotas e evitar os eventuais incómodos ou 

esquecimentos, sugere-se que ele seja feito por intermédio de uma ordem de transferência bancária, 

solicitando à Secretaria o formulário adequado. 

A Direcção manifesta o seu pesar pelos 13 Sócios que faleceram no decorrer do ano 2016. 

Muitos deles foram figuras de relevo na vida pública portuguesa. Registam-se os seus nomes:  

364 Cte. Eduardo Henrique Serra Brandão 
14733 Dr. João Cesário de Macedo Ferreira da Costa 
16630 Dr. Manuel Barros Teixeira Homem 
16827 Manuel do Rosário Botas 
17014 Prof. Dra. Júlia Dias Ferreira Almeida Flor 
18287 Dr. Vitor Manuel da Silva Veiga 
19007 Dr. Tomaz Rebelo Espirito Santo 
19070 Cap. Joaquim Ferreira da Silva 
19240 Dr. António de Almeida Santos 
19575 Doutor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão 
20233 Eng. Eurico Brandão de Ataíde Malafaia 
20279 Gen. José Eduardo Carvalho de Paiva Morão 
20287 Prof.Cat. Manuel Augusto Rodrigues 

 

8. QUADRO DE OURO 
 

17312 Dr. João David Pinto Correia 
17333 Mestre Maria Helena Correia Samouco 
17353 Prof. Aldina Araújo de Oliveira 
17380 Dra. Maria Leonor HomemTelles 
17398 Dr. José Miguel Figueira Amaro 
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9. QUADRO DE HONRA 
 

19118 Dr. Rui Manuel Correia Raposo 
19122 Dr. Afonso Pires Diz 
19133 Prof. Dr. Eduardo Raposo de Medeiros 
19134 Dr. Eduardo Reinaldo Braumann 
19137 Dr. Euclides Soares Teixeira 
19143 Dr. Guilherme Arriaga Pinto Basto 
19144 Prof. Eng. Inácio Rebelo de Andrade 
19150 Dr. José Manuel Botelho de Sousa Cymbron 
19161 Dr. Rui Manuel Nunes Marcelino 
19164 Gen. Altino Amadeu Pinto Magalhães 
19168 Dr. António Martins da Costa Viana 
19170 Dr. Domingos Borges Vaz de Azevedo 
19171 Arqto. Fernando Borges Vaz de Azevedo 
19172 Inácio Ludgero Gomes Fernandes 
19177 Cte. José António Laranjeiro Anselmo 
19178 Dra. Maria Aurora da Silva Morais de Azevedo Rodrigues 
19180 Dra. Maria do Rosário Garcia Empis 
19181 Dr. Mário Brás Santana de Menezes 
19184 Cte. Rui Manuel Ramalho Ortigão Neves 
19185 Eng. Severiano Pereira Nunes Manso 
19193 Dr. Cipriano de São José dos Santos Oliveira 
19194 Prof. Doutor Fernando Maria de Gamboa Abecassis Manzanares 
19195 Cte. João Manuel Reverendo da Silva 
19197 Dr. José Alberto Popinha Ramos 
19209 Dr. António Carlos Lemonde de Macedo 
19212 Dr. Avelino de Freitas Meneses 
19215 Dr. Fernando Sanz Pinto 
19217 Dr. Hugo Manuel Silva Guerra 
19219 C/Alm. José António Aguiar Cardoso 
19220 Cte. José Carlos de Moura O'Neill 
19221 Dr. José Paulo Neves da Piedade Vaz 
19227 Dr. Maria de Lurdes P. Gomes da Gama Pimentel Barata 
19229 Doutora Maria Teresa da Silva Diaz de Seabra 
19230 Arqto. Nuno Rui da Fonseca Santos Pinheiro 
19231 Dr. Oscar Manuel Narciso Reis Goes 
19233 Eng. Rui Filipe Reis Marmont Lobo 
19235 Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias 
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10 – MOVIMENTO DA SECRETARIA 

Movimento de Sócios durante o ano 2016 foi: 

Sócios existentes em 31.12.2015.........................     1137 

Efectivo (reentraram)..........................................         +4     

Eleição de sócios em 2 de Fevereiro de 2015.........   +39 

                 1180 

Sócios Falecidos.................................................        - 13 

Eliminados de sócio……………..........................     - 39     

Declinação da Qualidade de sócio……………….     - 15    -67 

Sócios existentes em 31.12.2016………………… 1113                    
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CONTAS





2016 2015
Recebimentos de Membros + 84.795,00 85.965,00
Recebimentos de Vendas/Publicaçoes + 6.546,54 7.014,76
Recebimentos de actividadades - CAI + 43.298,51 37.592,42
Recebimentos de actividadades - eventos + 43.960,00 36.512,89
Pagamentos a fornecedores - (322.905,27) (351.313,31)
Pagamentos ao pessoal - (129.322,23) (123.240,49)

Caixa gerada pelas operações +/- (273.627,45) (307.468,73)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+
Outros recebimentos/pagamentos +/-   

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- (273.627,45) (307.468,73)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis - (9.800,98) (2.856,10)
Ativos intangíveis -
Investimentos financeiros -
Outros ativos -

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis +
Ativos  financeiros +
Outros activos +
Subsídios /Donativos + 128.671,70 133.597,30
Juros e rendimentos similares + 6.053,53 10.906,85
Dividendos + 13.446,19 26.798,18

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- 138.370,44 168.446,23
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos +
Realizações de fundos e de outros instrumentos de Fundos +
Cobertura de prejuízos +
Doações +
Outras operações de Financiamento +

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -
Juros e gastos similares -
Dividendos -
Reduções de fundos  -
Outras operações de financiamento -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (135.257,01) (139.022,50)
Efeito das diferenças de câmbio +/- (72.415,38) 30.824,34
Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 953.924,68 1.062.122,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 748.112,29 953.924,68

Lisboa, 06 de fevereiro de 2017

O Director-Tesoureiro   -  Profº. Carlos Lopes Bento
O Técnico Responsável   -   Ana Maria Cortez

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão,  100  - 1150-269 Lisboa

Contribuinte 500 788 928

(1)+(2)+(3)

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

RUBRICAS
Períodos





31-12-2016 31-12-2015
ACTIVO

Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis……………………………………………
     Mobiliário e Material 6 6.459,99 15.904,33
     Museu 6 20.311,05 20.311,05
     Bibloteca 6 64.440,44 64.440,44
     Outros- Obras no Convívio 6 36.738,57 36.738,57
Investimentos financeiros ……………………………………………………………… 29.413,66 29.332,69

157.363,71 166.727,08
Activo corrente:

Inventários…………………………………………………………………   
    Livros, Medalhas, Publicações e outros 17 110.197,67 106.933,28

            Centro de Apoio a Investigadores (convívio) 17 1.308,06 690,00
Créditos a receber……………………………………………………… 15 2.591,79 5.192,07
Estado e outros entes públicos…………………………………………. 0,00 0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 10 27.860,00 38.845,00
Diferimentos………………………………………………………………. 2.009,81 1.899,05
Ativos financeiros detidos para negociação………………………… 4;7 33.521,65 32.781,92
Caixa e depósitos bancários……………………………………………. 4;9 748.112,29 953.924,68

925.601,27 1.140.266,00
Total do Activo 1.082.964,98 1.306.993,08

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais

Fundos ……………………………………………………………….. 12 1.103.000,00 1.103.000,00
Reservas …….………………………………………………………….. 12 377.362,11 377.362,11

Resultados transitados………………………………………………….. (214.849,05) (114.742,60)
Ajustamentos/Outras variaçoes nos fundos patrimoniais …………. 1.700,00

1.267.213,06 1.365.619,51
Resultado líquido do período…………………………………………….. (221.979,69) (100.106,45)

Total do capital próprio 1.045.233,37 1.265.513,06
Passivo

Passivo não corrente:
Outras dívidas a pagar…………………………………………………... 16 3.276,10

3.276,10
Passivo corrente:

Estado e outros entes públicos…………………………………………. 8 14.571,10 12.765,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 10 1.860,00 960,00
Diferimentos……………………………………………………………….
Outras passivos correntes………...……………………………………………… 16 21.300,51 24.478,52

37.731,61 38.203,92
Total do passivo 37.731,61 41.480,02

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo 1.082.964,98 1.306.993,08

Lisboa, 06 de fevereiro de 2017

O Director-Tesoureiro   -  Profº. Carlos Lopes Bento
O Técnico Responsável   -   Ana Maria Cortez

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

NOTASRUBRICAS EXERCÍCIOS

Rua Portas Santo Antão,  100  - 1150-269 Lisboa
Contribuinte 500 788 928

B A L A N Ç O 





31-12-2016 31-12-2015

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas .................................................................................................. 20 6.546,54 7.014,76
Prestações de Serviços:
 Quotas e Diplomas 10 87.730,00 90.710,00
 Quotas e Diplomas (anos anteriores) 10 (13.920,00) (11.150,00)
 Centro de Apoio a Investigadores (convívio) 19 43.298,51 37.592,42
Subsídios, doações e legados à exploração............................................................................ 14 128.671,70 133.597,30
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas................................................ 18;19;21 (19.044,75) (20.180,30)
Fornecimentos e serviços externos......................................................................................... 18 (222.740,89) (222.242,31)
Gastos com o pessoal.............................................................................................................. 18 (191.567,24) (186.739,12)
Aumentos/reduções de justo valor........................................................................................... 7 739,73 237,69
Outros rendimentos ……..................................................................................................... 9;11 44.683,30 70.839,34
Outros gastos .............................................................................................................. 11 (84.930,99) (13.701,14)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (220.534,09) (114.021,36)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização............................................................. 6 (20.945,32) (24.057,58)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (241.479,41) (138.078,94)

Juros e rendimentos similares obtidos...................................................................................... 13 19.499,72 37.972,49
Juros e gastos similares suportados........................................................................................

Resultado antes de impostos (221.979,69) (100.106,45)

Imposto sobre o rendimento do período.................................................................................... 22

Resultado líquido do período (221.979,69) (100.106,45)

Lisboa, 06 de fevereiro de 2017

O Director-Tesoureiro   -  Profº. Carlos Lopes Bento
O Técnico Responsável   -   Ana Maria Cortez

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Rua Portas Santo Antão,  100  - 1150-269 Lisboa

Contribuinte 500 788 928

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
NOTAS PERÍODOSRUBRICAS





 
 

PARECER DA COMISSÃO REVISORA DE CONTAS 
 
 

Excelentíssimos Consócios, 

A Comissão Revisora de Contas acompanhou com regularidade os actos e contas da gestão relativa 

ao exercício de 2016, no cumprimento das normas legais e do preceituado no Estatuto Geral da 

Sociedade de Geografia de Lisboa.  

No exercício desta competência, recebeu da Direcção todos os elementos e esclarecimentos 

solicitados, requeridos para apreciação das Contas e respectivos documentos complementares. 

Nestes termos, emite o seguinte parecer: 

1. Que as demonstrações financeiras e principais políticas contabilísticas foram elaborados no 

quadro das disposições em vigor, em conformidade com a legislação aplicável; 

2. Que a Direcção desenvolveu, ao longo de todo o exercício, uma prudente e criteriosa gestão 

dos recursos da Sociedade, como está evidenciado no Balanço e na Demonstração de 

Resultados;  

3. Que, não obstante esse esforço, foi registado um resultado líquido negativo, justificado pelos 

motivos já reportados em exercícios anteriores, que se relacionam com o elevado custo do 

arrendamento das instalações e pelos efeitos de flutuações cambiais negativas; 

4. A Comissão Revisora de Contas reconhece todo o esforço que a Direcção vem fazendo, com 

o objectivo de contrariar estas adversidades, no sentido de encontrar e implementar as 

melhores iniciativas e soluções, que possibilitem o aumento sustentado das receitas da 

Sociedade, dentro dos mais exigentes princípios de gestão criteriosa. 

 

E propõe: 

 

1- Um voto de louvor à Direcção pela sua constante dedicação, demonstrada no governo da 

Sociedade, e de confiança pela continuação de uma política de gestão activa e empenhada;  

2- O agradecimento ao Governo de Portugal, à Câmara Municipal de Lisboa, à Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, ao Chefe do Estado Maior do Exército, ao Chefe do Estado Maior da 

Armada, à Fundação Eng. António de Almeida e a todas as entidades oficiais e particulares, 

que têm prestado à SGL o seu imprescindível apoio; 

3- O reconhecimento a todos os Funcionários e Colaboradores, pela dedicação demonstrada; 

4- Que o Relatório e Contas da Gerência sejam aprovados. 

Marco António de Oliveira 
Ana Teresa Murta 

José Caleia Rodrigues 


