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Planeados diversos eventos, nem todos puderem ser levados a cabo por razões as mais
singulares, designadamente um seminário sobre o Afeganistão, planeado com o Instituto da
Defesa Nacional, cujo impedimento resultou de a especialista em assuntos afegãos Aysch
Hamdani, ligada às forças armadas norte americanas em acção naquele país, ter sido sujeita a
uma intervenção cirúrgica a um joelho e por esse facto adiada sine die.
Em 22 de Outubro. Mesa Redonda sob o tema “A presença e a imagem dos Portugueses
nos Estados Unidos da América” numa organização conjunta das Secções de Antropologia e
Arte e Literatura e das Comissões Americana e de Emigração, sendo principais oradores os
Senhores Professores Doutores António Ladeira, da Texas Tech University, e Reinaldo da
Silva, da Universidade de Aveiro, e o Senhor Dr. Francisco de Azevedo, ex-cônsul Geral de
Portugal em Newark e Coordenador da Unidade Orgânica da CPLP, adstrita à DGPE do
Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi moderador o Embaixador Francisco Knopfli.
O Professor Doutor António Ladeira apresentou a sua comunicação com o título
A presença e a imagem dos Portugueses nos Estados Unidos da América.
O Professor Doutor Reinaldo Silva submeteu a sua intervenção ao tema
De “refugo” a cidadãos de pleno direito. Imagens selectivas de portugueses na
literatura norte-americana.
Os textos das comunicações constam em anexo. Textos de elevada importância.
Em 19 de Novembro. Numa organização promovida pela Secção de Antropologia em
colaboração com a Secção de Arte e Literatura e Comissões Americana e de Emigração, o
Professor Doutor António Ladeira, Professor Associado de Literaturas Lusófonas e
Hispânicas e Director do Programa de Português da Texas Tech University, apresentou
conferência sob o tema:
“Literaturas da diáspora lusófona nos Estados Unidos da América e Canadá”.
Marca e reafirma a imagem positiva de que os Portugueses são merecedores e que ousaram
afirmar-se nos países onde se fixaram.
Dias 7, 25 e 26 de Novembro. Com organização da Direcção e colaboração das Secções de
Antropologia e Arqueologia. A Sociedade de Geografia de Lisboa e o Instituto de Cultura
Europeia e Atlântica (ICEA) levaram a efeito numa organização conjunta diversas actividades
com vista a relembrar, comemorar e trazer à colação o pensamento de importante figura do
séc. XIX que tão profunda influência havia de incutir na civilização ocidental, com as suas

teorias da evolução, selecção natural e selecção sexual. Assim se organizou a Jornada
ICEA/SGL comemorativa dos 200 anos do nascimento de Charles Darwin e dos 150 anos da
publicação de ‘A Origem das Espécies’.
Estas comemorações ocorreram em três locais:
Dia 7 na Casa da Cultura da Ericeira com a apresentação das seguintes comunicações
-- Darwin na rota dos descobrimentos portugueses, pelo Comandante Filipe Mendes Quinto
da SGL.
-- Estruturas latentes e elaboração de teorias: o caso de Darwin, pelo Professor Doutor João
Pereira Neto da SGL.
-- Criacionismo e evolução: um falso dilema, pelo Professor Doutor Michel Renaud, da
Universidade Nova de Lisboa – Associação dos Amigos de Pierre Teilhard de Chardin.
-- Vulgarizar Darwin: o caso de uma exposição, pelo Professor Doutor José Feijó, do
Instituto Gulbenkian de Ciência.
No dia 25 na Sociedade de Geografia em Lisboa. a apresentação das seguintes
comunicações:
-- Evolução biológica e mineralógica: correlações e geminações, pelo Presidente da SGL,
Professor Doutor Luís Aires-Barros.
-- A 1ª. edição de “A Origem das Espécies”, pelo Professor Doutor Carlos Almaça, da
Faculdade de Ciências de Lisboa.
-- Perspectiva evolutiva do crescimento físico humano, pelo Professor Doutor António
Piedade, da Faculdade de Ciências de Lisboa.
-- Darwin e a teoria da selecção natural, pelo Professor Doutor Paulo Gama Mota, da
Universidade de Coimbra.
No dia 26, pela manhã, no Jardim Botânico de Lisboa, uma palestra pelo Professor Doutor
Fernando Catarino, da Faculdade de Ciências, com o tema O conhecimento botânico de
Darwin: se ele se tivesse cingido mais às plantas, a fundamentação da Evolução teria sido
bem mais rápida. A palestra decorreu deambulando pelo espaço do Jardim com dissertação do
emérito investigador sobre a vida evolutiva das plantas.
À tarde na SGL. Apresentação das comunicações seguintes
-- A investigação oitocentista portuguesa em busca da antiguidade da espécie humana, pelo
Professor Doutor João Luís Cardoso, da Universidade Aberta e Presidente da Secção de
Arqueologia da SGL.

-- Entre o crer e o saber: o evolucionismo, a antiguidade humana e a Europa de oitocentos,
pela Professora Doutora Ana Cristina Martins, do Instituto de Investigação Científica e da
Universidade Lusófona.
-- Os grandes primatas como janela para a evolução humana: sobre alguns dos contributos
de Charles Darwin, pela Professora Doutora Catarina Casanova, do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
-- A vida e obra de Darwin. Reflexões de um antropólogo cultural, pelo Dr. A. Vermelho do
Corral, Presidente da Secção de Antropologia da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Esteve patente ao público uma exposição sobre a bibliografia do homenageado que incluía
o mapa VIII do levantamento executado pela tripulação do Beagle correspondente ao espaço
compreendido entre o Rio da Prata e o Rio Negro e que constitui uma das muitas raridades
que integram a mapoteca da SGL.
Os resumos dos Currículos e das Comunicações constam em anexo à acta respectiva.

