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Antárctida: Que Interesse para Portugal?

Dia 10 de Julho de 2001 (3.ª feira), às 17:00, no auditório da
Sociedade de Geografia de Lisboa:

-  Comunicação sobre a experiência recente do Dr. Paulo Afonso,
que integrou a expedição ANTXVIII do navio de investigação polar
"Polarstern" do Instituto Alfred Wegener da Alemanha.

-  Mesa-redonda sobre a temática "A Antárctida: Que Interesse
para Portugal?", moderada pelo Professor Mário Baptista Coelho
com participação, além do Dr. Paulo Afonso, de outras pessoas
que também tiveram a oportunidade de acompanhar expedições
polares, designadamente o Comandante Agostinho Ramos da Silva
e a Dr.ª Patrícia Filipe.

Para mais informação sobre o Instituto Alfred Wegener e as suas
actividades de investigação marinha e polar, queira consultar a
página respectiva em : www.awi-bremerhaven.de

Ciente do notável contributo prestado pelo senhor Dr. Luís Manuel
Moreira de Sousa Martins para o bom êxito da comemoração do
Dia do Mar em 16 de Novembro de 2000, a SGO decidiu por
unanimidade e aclamação manifestar o seguinte voto de louvor: “A
convite da Secção de Geografia dos Oceanos, o senhor doutor Luís
Manuel Moreira de Sousa Martins aceitou sem hesitação, apesar do
curto prazo disponível, evocar o Comandante Baldaque da Silva na
sessão solene comemorativa do Dia do Mar efectuada em 16 de
Novembro de 2000 e organizar uma exposição sobre a actualidade
da obra de Baldaque da Silva. Um tal desafio foi plenamente
ultrapassado com elevada dignidade de que resultou lustre para a
Sociedade de Geografia de Lisboa e reconhecimento da
actualidade dos seus fins sociais. Nestas circunstâncias, confere-se
publicamente um voto de louvor ao senhor doutor Luís Manuel
Moreira de Sousa Martins pela prestimosa e dedicada colaboração
que prestou à comemoração do Dia do Mar 2000, em que avulta
um elevado espírito cívico de bem servir que muito honra a
Sociedade de Geografia de Lisboa.” Nos termos e para o efeito do
disposto no parágrafo 6.º do Artigo 33.º do Estatuto Geral será
oficiada, em conformidade, a Direcção da Sociedade de Geografia
de Lisboa.
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