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O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 12 de Janeiro, onde: 
- Foi aprovado o Plano Anual de Actividades; 
- Foi aprovado o Relatório de Actividades do ano de 2011; 
- Foi reconduzida a Mesa para o ano de 2012. 

No 1º trimestre a Mesa reuniu em 26/1, 30/1 e 16/2 para dar andamento às actividades 
programadas, tendo recolhido e distribuído contactos para o efeito. 

Foram propostos os novos Vogais: 
- Prof. Doutor Fernando Mangas Catarino  
- Mestra Dr.ª Maria João Burnay de Lancastre Lourenço 
- Prof. Doutora Arq. Paisagista Graça Saraiva 
- Prof. Eng.º Miguel Jonet de Azevedo Coutinho 
- Prof. Doutor José Martins de Carvalho 
- Dr. Rui Cunha 
- Prof. Dr. António dos Santos Queirós  

O debate previsto para 15 de Março teve que ser adiado por impossibilidade dos 
conferencistas. 

No 2º Trimestre a Mesa reuniu a 23/4, 8/5, 12/5 e 29/5 para preparação e coordenação 
de actividades. 

A 23/4, com a colaboração da Secção de Agricultura, promoveu-se o Debate intitulado “ 
A Floresta e a Crise – Cenários e consequências para a biodiversidade” com a 
participação dos seguintes oradores: 

- Doutor Jorge Paiva – “A floresta Autóctone e a Biodiversidade”; - Eng.º João Lé - 
“Povoamentos de Eucalipto – Povoamentos existentes – Necessidades da indústria 
instalada”; Dr. Victor Madeira Poças – “Madeiras e Mobiliário – Situação actual – 
Cenários de evolução futura”; Eng.º João Caldeira Cabral – “O Mosaico Agro-Florestal 
e a Biodiversidade”. 
A comemoração do Dia Internacional da Diversidade Biológica, a 22/5 foi realizada em 
colaboração com a Secção de Geografia dos Oceanos, tendo como Tema “A 
Biodiversidade Marinha – Um Oceano: muitos mundos de vida”, tendo sido feita uma 
intervenção do presidente da C.N.P. sobre “O significado do dia Internacional da 
Diversidade Biológica” e apresentada a comunicação, pelo Vice-presidente, “A Crise, 
Qual? – A energia, a Diversidade Biológica e a Segurança alimentar”. 

No início de Maio após uma pesquisa nos Boletins da Sociedade de Geografia e nos 
dossiers antigos da Comissão de Protecção da Natureza prepararam-se diversos textos 
para introdução no espaço atribuído à CPN, no “site” da SGL.   



 
Sociedade de Geografia de Lisboa  
 
 

 

 

 

 A 29/5 realizou-se uma reunião ordinária onde foi aprovada a atualização do Programa 
de Actividades, o reajustamento da constituição da Mesa em consequência do 
falecimento do Secretário, Vogal Eng.º Ernesto Alves Rafael e a sugestão da criação de 
“Grupos de Trabalho”, nos termos do previsto no nº 3 do Art.º 4, do regulamento 
privativo da C.P.N. 

No 3º Trimestre, a conferência intitulada “ Gestão das zonas húmidas costeiras – 
Principais dificuldades e ameaças”, organizada e agendada para o dia 12/7, teve que ser 
desmarcada por razões de saúde da conferencista. 

Entretanto e a partir de 2/7 começou a preparar-se o Colóquio sobre as Termas das 
Caldas da Rainha e convidou-se o Prof. Lima Santos para uma conferência a realizar em 
Outubro.   

A Mesa reuniu a 2/7, a 12 e 18/9 para coordenação das actividades. 

No 4º Trimestre realizou-se uma reunião ordinária, seguida da Conferência do Professor 
José Lima Santos intitulada “ A Nova PAC e a protecção da natureza”. 
A 15/11 realizou-se o Colóquio intitulado “As Termas das Caldas da Rainha – Um 
Valor Patrimonial “Único” a Conservar e Modernizar” organizado em colaboração 
com a Secção de História da Medicina. 

 Foram oradores: Prof. Cat. Doutor Luís Aires-Barros (Presidente da Sociedade de 
Geografia de Lisboa) Abertura; Prof. Dr. Pedro Cantista – “Hidrologia médica e 
evidências científicas. Situação atual”; Prof. Doutor A. Pereira Coutinho – “Valor 
patrimonial e diversidade florística do Parque D. Carlos I”; Prof. Doutor António 
Tavares – “Saúde Pública, a Autoridade de Saúde e a utilização terapêutica das águas 
termais em Portugal”; Dr.ª Helena Rebelo – “Águas Termais em Portugal – Indicações 
terapêuticas e modos de utilização”; Prof. Doutor Luís Cardoso de Oliveira – “As 
Termas e a Saúde. Seu enquadramento no conceito restritivo de uma crise económica – 
Lugar do complexo hospitalo-termal das Caldas da Rainha”; Dr. Jorge Varanda – 
“Hospital Termal, anos 80. Valorização histórica, expansão e modernização. Lições 
para o futuro”; Prof. Doutor José Martins de Carvalho – “Recursos Hídricos Termais – 
Aquíferos termais – Modelos conceptuais de funcionamento. O caso particular do Oeste 
e das Caldas da Rainha”; Dr.ª Helena Gonçalves Pinto – “O Património Termal das 
Caldas da Rainha no Contexto Universal”; Eng.º João Caldeira Cabral – “A 
importância do Parque D. Carlos I e da Mata Rainha D. Leonor na qualidade e 
identidade das Termas das Caldas da Rainha”; Prof. Doutor Arq. Jorge Mangorrinha – 
“Em Busca da Cidade Termal: A Política e o Futuro das Caldas da Rainha”; Prof. 
Doutor Henrique Lopes – “Termalismo um potencial de geração de riqueza para o 
país”; Prof. Dr. António Queirós – “Turismo em mudança de paradigma e o papel do 
Termalismo”; Dr. Mário Gonçalves – “Sobre o futuro do Hospital Termal Rainha D. 
Leonor, o que fazer?”. 
Foi nomeado um grupo de trabalho encarregue da elaboração de uma síntese das 
intervenções e das conclusões do Colóquio que encerrou os trabalhos em 16/12/12. 
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Em representação da C. P. N. o Vice-Presidente Eng.º Eugénio Sequeira apresentou 
diversas comunicações, a saber: 

- Dia mundial da das Zonas Húmidas (11/2/12) - “Zonas Húmidas, como conciliar a 
Conservação da Natureza, Turismo e Agricultura”; 

- Seminário – “Proteção do solo e combate à desertificação – Oportunidades para as 
regiões fronteiriças” (Bragança 29/10/12) – “ O combate `Desertificação e à Seca no 
contexto das alterações climáticas. Casos”;  

- Simpósio – Nova Economia: novações geradas através da interação entre as cidades e 
o mundo rural da Serra da Estrela, Portugal (Guarda 12/10/12) – “Transição Ecológica 
da CAP”.    

Foi realizada uma reunião ordinária no dia 20/12 tendo sido aprovado o Relatório de 
actividades do ano de 2012, apreciada e discutida a proposta de programação das 
actividades para o ano de 2013 e comemorado o 60º ano da criação da C.P.N. na 
Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Lisboa, 20 de Dezembro de 2012 

 

O Presidente da Comissão de Protecção da Natureza 

 

 

 

João da Fonseca Caldeira Cabral 
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Comissão de Proteção da Natureza 
Plano Anual de Actividades 

Ano de 2012 
 
1º. Trimestre 

- Realização de uma conferência tendo como tema “ O Mundo Rural – O 
Desenvolvimento sustentável e a Proteção da Natureza ” 

    Data de realização prevista: 15 de Março 
    Observações: Solicitar a colaboração da Secção de Agricultura. 

 

2º. Trimestre  
- Realização de uma conferência tendo como tema “ Reabilitação Urbana e proteção 

da Natureza”. 
    Data de realização prevista: 18 de Abril. 
- Dia Internacional da Diversidade Biológica – Conferência tendo como tema 

“Áreas protegidas Marinhas e Costeiras”. 
    Data de realização prevista: 22 de Maio. 
    Observações: Solicitar a colaboração da Secção de Geografia dos Oceanos 

- Organizar uma visita de estudo às instalações da Sociedade Cascais Natura 
        Data de realização prevista: 20 de Junho 

 

3º. Trimestre  
- Realização de uma conferência tendo como tema “Agro-ecossistemas de alto valor 

ambiental – A proteção da água, do solo e da biodiversidade face à PAC 
2014/2020”. 
Data de realização prevista: 17 a 20 de Setembro 

 
4º. Trimestre  

 - Realização de uma conferência tendo como tema “ Conservação dos Recursos 
Biológicos Marinhos” 
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Data de realização prevista: 12 a 15 de Novembro 

 

(Proposta a submeter a aprovação na reunião Ordinária de 12 de Janeiro de 2012) 
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