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Os Combatentes
Adriano Moreira
Presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa
Presidente do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa

O Padre António Vieira escreveu algures que fazemos o que devemos, e a Pátria o que
é costume. Um comentário comprovado ao longo dos tempos, com mais de um bom
servidor morrendo de mal com os homens e de mal com o Rei. Para evitar o pessimismo
que estes comentários inspiram, talvez possamos adoptar antes a regra de que o dever
cumprido não exige mais do que a paz com a consciência. Este desapego das honras
e dos apreços dirá porém apenas respeito à formação ética de cada cidadão, mas não
pode consentir-se que atinja o tecido social da comunidade, sobretudo da comunidade
nacional. Este texto do padre tem especial relevância no que respeita aos combatentes,
cujo risco assumido, e tantas vezes consumado, tem apoio no civismo e no amor ao seu
povo, e de regra nenhuma participação ou responsabilidade no desencadear dos factos
que levam à colheita de vidas, destruição de futuros, semeador de angustias. Em Portugal
temos uma secular experiência destes traumas, tratando-se de um país que viveu séculos
em regime de cadeia de comando. Toda a Primeira Dinastia, por amor a Deus e obediência ao Rei, foi de campanha permanente, de quando em vez semeada de erros, e portanto
de cadeia de comando. A Segunda Dinastia, a dos Ínclitos Infantes, foi a da época do
país lançado a largo, com milhares de famílias envolvidas no sacrifício de vidas perdidas
no mar, e nos combates em terras desconhecidas. Todos se lembram de Fernando Pessoa,
da mão do marinheiro amarrada ao leme pela vontade de D. João II, do mar salgado por
lágrimas de Portugal. Cadeia de comando para a realização de um conceito estratégico
que inscreveu o nome de Portugal na história do mundo, e inscreveu os valores que expandiu no património imaterial da humanidade. Enfim, cadeia de comando que formou
três impérios que depois foram perdidos, o Império da Índia com um ponto final em
Alcácer Quibir, o Império do Brasil que findou com o Grito do Ipiranga, o Império da
África, parte do Império Euromundista, que seguiu a sorte deste último, numa guerra
defensiva que durou 14 anos e sacrificou vidas, integridades físicas, futuros e sonhos.
Temos por isso de lembrar de novo Vieira, com os seus comentários a respeito da guerra,
que exprimiu nestas palavras que ficaram para sempre inscritas no património imaterial
português. Foram proferidas no Sermão pelo bom rumo das Armas de Portugal, no ano
de 1640, na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda da Cidade da Bahia, no Brasil, quando
ameaçada pelas armas holandesas. A certo ponto comentou, em diálogo com Deus: “Se
este havia de ser o fim das nossas navegações, se estas fortunas nos esperavam nas terras
conquistadas: Utinam mansissemus trans Jordanem?, prouvera a vossa Divina Majestade,
que nunca saíramos de Portugal, nem fiáramos nossas vidas às ondas e ao vento, nem
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conhecêramos, ou puséssemos os pés em terras estranhas. Ganhá-las para as não lograr,
desgraça foi e não ventura; possuí-las para as perder, castigo foi de vossa ira, Senhor, e
não mercê, nem favor de vossa liberalidade… Entregai aos holandeses o Brasil, entregailhes a Índia, entregai-lhes as Espanhas (que não são menos perigosas as consequências do
Brasil perdido), entregai-lhes quanto temos, e possuímos (como já lhe entregastes tanta
parte); ponde em suas mãos o mundo; e a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai-nos,
repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro Vossa Majestade, Senhor, que
estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirais algum dia, e
que não os tenhais”.
Este Sermão, com as mudanças dos tempos e dos lugares, poderia, depois dessa data
de 1640, ser mais do que repetido, na recuperação da independência e corte com o
domínio da monarquia castelhana, com o fim das invasões francesas, com a construção
do III Império depois da Conferência de Berlim, com a I Guerra Mundial marcada
pelo sacrifício em França, e com, por agora, o fim das guerras do Ultramar que, em
1974, todas lembraram o sermão de Vieira. Mas já não increpando Deus, de que Vieira
era ministro, mas os que governando em nome do povo, descuram os milhares de
homens obedientes, fieis executantes de políticas que não traçam e a que obedecem
em nome de valores em que acreditam, os que ficaram, sobreviventes no mar salgado
pelas lágrimas de Portugal, nos Alcácer Kibir dos momentos desafortunados, nas florestas do Brasil, nas matas de África, fiéis ao juramento à Bandeira, fiéis ao destino do
povo que a Bandeira simboliza, fiéis à consciência dos valores em causa, fiéis à honra
de não falhar à devoção assumida. Fazendo o que devem, enquanto a Pátria faz o que
costuma, disse Vieira. Com o exagero retórico de culpar a Pátria das culpas dos que
eventualmente esquecem que o poder político é para servir a comunidade, para honrar
os mortos e acolher os vivos, recolhendo maternalmente, isto é, com devoção maternal,
e orgulho de irmãos, os que voltam feridos, estropiados, espiritualmente atormentados
pelo visto, pelo feito, pelo sofrido, e condenados a não esquecer, a viver a descida aos
infernos que é sempre a guerra. O dever cumprido é uma recompensa que outros não
conferem, que a própria consciência é que decide e atribui. Mas falhar com a solidariedade nacional aos que sobreviveram, sobretudo aos marcados pelo ferimento incurável
das mutilações, ou física, ou espiritual, ou de ambas, é pecar contra os mandamentos de lei natural, dos direitos humanos, da solidariedade cristã, do amor à Pátria. E
quanto a este, é necessário não esquecer que ninguém escolhe o povo em que nasce,
que não pode receber a beneficio de inventário o passado desse povo, que a mudança
dos tempos permite a cada um decidir ir pelo mundo para escolher outra comunidade,
mas decidir ficar é um acto de amor, por isso uma decisão voluntária no sentido de
correr os riscos do futuro sempre imprevisível dos povos. A injustiça sofrida, o exemplo deprimente dos abandonados ou esquecidos pelos beneficiados, vivos, saudáveis, e
com participação na liberdade de reconstruir o futuro, pode acontecer, como lembrou
Vieira a Deus, e convém lembrar a governantes – “pode ser que os queirais algum dia,
e que os não tenhais”.
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Talvez não seja necessário lembrar a crise brutal, financeira e económica, em que se
encontra o mundo, vítima de um relativismo que colocou o preço das coisas no lugar do
valor das coisas, agravando a situação portuguesa interna com os efeitos colaterais vindos
do exterior. Uma circunstância em que, sem que as estatísticas o registem claramente, os
mais jovens decidem não ficar, partir em busca de melhor futuro, agravando a circunstância dos países pobres, que é terem o técnico, necessitarem do técnico, e não terem
emprego para o técnico. Manter nestas circunstâncias os milhares que decidem ficar para
servir na sociedade civil, e em instituições fundamentais do Estado, como são as Forças
Armadas, na época em que o avanço técnico, usado frequentemente divorciado da ética,
substitui o civismo do serviço militar obrigatório pela contratualização e obriga os quadros
permanentes a lidar com a mudança em que se inclui o descontrolo das migrações, a criação da multidão ao lado dos envolvidos na unidade nacional, sem integração de ambas
numa sociedade civil multicultural que exige passado para ter futuro, obriga a contar
com o patriotismo para suprir todas a deficiências inerentes à situação, que se multiplica nos países europeus e ocidentais. Ainda não desapareceu totalmente a memória
da guerra de 1939-1945, está largamente viva a dos que fizeram a guerra do Ultramar
durante catorze anos, a que viu, de Goa a África, desaparecer o III Império, e que logo
de seguida enfrentou a guerra fria, os quadros que não tiveram paz para garantir a paz
possível, e evitar a guerra improvável, como disse Aron, que não pode evitar esses longos
anos enfrentando os riscos. Os quadros, a população que foi mobilizada, os combatentes
de todas as épocas, de todos os teatros, de todos os futuros e circunstâncias, de regra não
tomam parte nas decisões ou falta delas: cumpriram, combateram, morreram, sobreviveram, e os vivos preparam-se para responder às exigências que o globalismo indefinível
vai colocando ao mundo e à Europa enfraquecida, ao Ocidente em perdas de autoridade,
a Portugal a evoluir para a condição de Estado Exíguo.
Numa época em que, não obstante o relativismo dominante, e como que mais uma
vez a fazer lembrar o Sermão de Vieira, a canonização de D. Nuno Alvares Pereira, o
Condestável, vem recordar que a santidade também está aberta ao serviço na guerra
justa em que se oferece a vida. João Paulo II proclamou São Thomas Morus padroeiro de governantes e parlamentares, o que leva a ter presente a advertência que Morus
deixou, no sentido de que, se Deus não nos reservar mais do que justiça, ninguém se
salva. Seguramente que a guerra, por causa da qual nem Deus no altar está seguro, vai
sempre exigir essa benevolência esperada por Morus. E certamente será mais esperada e
segura em relação aos combatentes que decidiram ficar, que aceitaram os riscos, que morreram ou sobreviveram de olhos postos na Bandeira. Como fizeram os que enfrentaram
a guerra colonial, incluindo os descendentes de portugueses, com dupla nacionalidade,
que vieram servir nas fileiras. Nenhum pode ser esquecido; nenhum pode deixar de ser
honrado; nenhum pode ser abandonado em estado de necessidade. Cumprirem o seu
dever, mas, contrariando o pessimismo ocasional de Vieira, a Pátria não pode proceder
como é costume. O costume é honrar a Pátria, que a Pátria vos contempla. E não apenas
comtempla: também deve cumprir o seu dever. Houve tempo em que o serviço militar
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obrigatório era um corolário do facto que Goëte testemunhou na batalha de Valmy, na
qual os soldados já não gritavam viva o Rei, passaram a gritar viva a França. E foi pelas
Nações que o dever dos combatentes passou a ser definido, orientados por um conceito
estratégico nacional, obedecendo a interpretação em cada momento grave dado pelos
governantes a tal conceito, e obedecendo. O dever cívico, que não tem origem na lei que
o consagra, mas no sentimento de unidade comunitária dos que decidiram ficar, é bem
diferente, é até inconfundível, com o dever assumido por contrato. É certo que, sendo
esta a regra geral que se propagou no Ocidente, ele não deriva apenas do relativismo que
também tem a sua parte, porque também é um efeito colateral dos avanços da ciência,
e das suas aplicações pela Técnica às novidades da polemologia com que entramos neste
III Milénio. Um dos efeitos envolvidos na desgovernança mundial em que o mundo
se encontra, nas novidades mal sabidas da polemologia, e nos envolvimentos colaterais
em agitações que se multiplicam. Falando a instituições responsáveis pela defesa e segurança, não é necessário insistir que o fim das soluções imperiais, não dispensa a prontidão e capacidade para a eventual, e talvez mais imprevisível, necessidade de apelar
às Forças Armadas. Com isto não refiro apenas as obrigações internacionais assumidas
na Carta da ONU e na NATO, e agora na incerta organização da segurança e defesa
europeia. Serve apenas de exemplo o que está a passar-se no cinturão muçulmano que
de Gibraltar à Indonésia separa o Norte, antigamente rico, abundante, consumista, do
sul pobre, agrário, e cheio de conflitos armados internos. Os efeitos colaterais desses
avanços é que exigem gente cada vez mais qualificada, e por isso menos gente, o que se
reflecte igualmente nas actividades da sociedade civil. Mas o fenómeno inquietante do
descontrolo das migrações tem provocado o aparecimento de multidões não integradas na
solidariedade nacional, um risco ao qual o extinto serviço militar obrigatório prestaria
serviço equivalente ao prestado no passado, e que não tem equivalente encontrado. Lembro este facto sem prejuízo do dever de acolhimento regulado de imigrantes, também
sem confundir o multiculturalismo de hoje com o cosmopolitismo do século XIX, mas
lembrando os riscos internos e internacionais dos envolvimentos que é necessário seguir
com atenção redobrada. É o que se passa na parte desse cordão muçulmanos que fica
entre Gibraltar e o Canal do Suez. Recordamos brevemente alguns factos recolhidos pela
narrativa não muito antiga da referida área.
Depois da Conferência de Bandung, em 1955, o objectivo do desenvolvimento sustentado, o novo nome da Paz segundo Paulo II, pareceu afirmar-se como objectivo do
então chamado terceiro mundo, que antes do movimento descolonizador os ocidentais
identificavam melhor pela expressão – o resto do mundo. Esta libertação pareceu ser
suficiente em muitas áreas para estarem em paz com os direitos humanos, servindo de
denominador comum para enfrentar a opção pela via autoritária ou pela via ocidental.
A questão do regime político, que foi elemento essencial teórico da visão unilateralista
americana e dos objectivos europeus, foi-se defrontando com o facto de que não havia
um modelo de governo circulável íntegro pelo globalismo. De maneira geral, a conveniência das alianças, incluindo a política dos mercados, foi cobrindo a situação com
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o conceito de tolerância, que não coincida com o desejável respeito intercultural. De
Gibraltar à Indonésia, um cordão muçulmano divide o Norte do Sul do mundo, e a
libertação colonial que por ali foi correndo viu a continuidade limitada pela Ordem dos
Pactos Militares até ao fim do século. Mas, por toda a parte, o desencanto perante as
promessas ideológicas alternativas foi-se acentuando, os avanços tecnológicos eram mais
sóbrios do que a semântica do desenvolvimento adjectivado com novidades de tempos a
tempos, sem que o quadro das relações económicas, orientadas pela opção ocidental do
“trad and not aid”, prestasse atenção ao facto de que, como notou atempadamente André
Guichaua (1999), “em contraposição às aproximações tecnocráticas, reconstituíram-lhe
as bases de uma nova utopia pós-terceiro mundista e anti-desenvolvimentista glorificando a autonomia dos homens e a irredutibilidade cultural”. Embora de Gibraltar à
Indonésia o Corão fosse o texto da mensagem de referência para os povos libertados,
foi mais visível para os ocidentais o terrorismo global, que colocou valores religiosos
no seu conceito estratégico, do que a consciência crescente de que os factos mostravam
uma divisão injusta entre os que acumulam o poder com o enriquecimento, e os que
continuavam a ser identificados pelos Relatórios do PNUD como pobres, desamparados, e sem os direitos e melhorias que as ideologias desenvolvimentistas lhes prometiam.
Os levantamentos populares que, ao longo do cordão muçulmano vão acompanhando
a revolta do povo do Egipto, e que os próprios aliados ocidentais acolhem como ajuda
e esperança para a democracia, aconselham meditar sobre o facto de que as referências
dos valores estão na mensagem sagrada do Corão, o que implica admitir que os modelos
de gestão política, interna, e sobretudo internacional, não vão ignorar o livro sagrado.
Como tem sido repetidamente lembrado, e recentemente foi abordado por Anselmo
Borges, é oportuno recordar a advertência de Hans Kung sobre a relação da paz entre as
Nações e a paz entre as religiões, mesmo para os que adoptam uma leitura do terrorismo
global à margem desta temática. Na zona critica do turbilhão em curso, o Irão e Israel
podem servir de referência para a prospectiva, parecendo um sinal de esperança, entre os
sinais dos tempos, o facto de a própria ONU, cujo dedicado Secretário-Geral se juntou
às esperanças suscitadas pelos acontecimentos do Cairo, tenha iniciado, na primeira
semana de Fevereiro, a Semana Mundial da Harmonia Inter-Religiosa, desenvolvendo a
premonição de Hammatskjold, o Secretário-Geral morto em serviço no antigo Congo
belga, ao criar na sede da ONU uma despida sala de meditação para todas as religiões.
Os objectivos da ONU, e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas formuladas por ocidentais antes da chegada à Assembleia Geral das outras áreas culturais
do mundo, são suficientemente abrangentes do pluralismo inevitável das leituras, sem
impedir que a tolerância seja definitivamente substituída pelo respeito recíproco. Mas
a tarefa a que a ONU se entrega, depois de meio século de experiência nem sempre
recompensada, de harmonizar o encontro e interdependências das áreas culturais, está
acrescentada de urgência, e espera-se que de cooperação, para que a paz circule de
Gibraltar à Indonésia, com respeito pelo pluralismo cultural, e pela especificidade dos
respectivos regimes democráticos.
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Mas tudo isto enfrenta uma situação de desgovernança mundial em que os riscos são
imprevisíveis, os interesses dos povos, incluindo agora a segurança alimentar, e no mar
o risco de as migrações tumultuosas transformem o Mediterrâneo num mar de gente
sem futuro, não apela a um Lepanto, mas apela à vigilância, prontidão, e dever dos
países responsáveis pela segurança, defesa, e também deveres humanitários. São tempos
de lembrar Vieira. São tempos de pensar que não Deus, mas o poder terreno, não pode
esquecer-se dos combatentes
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na Guerra e na Paz, em Terras de África
Gen. Gonçalves Ribeiro
Quis a Liga dos Combatentes, juntamente com a Sociedade de Geografia, recordar o esforço despendido pela Nação Portuguesa, ininterruptamente e durante 14 longos anos, na
Guerra do Ultramar. Meio século passado justifica por si só uma solenidade distinta das que
ocorrem anualmente, reverenciando de modo especial todos os que se bateram e caíram ao
serviço da Pátria em três Teatros de Operações, mas dando também o devido destaque ao colossal esforço militar sustentado durante tanto tempo pelas Forças Armadas Portuguesas e que
teria permitido, se o regime assim o quisesse, optar por uma solução política que dispensasse
o uso da força.
50 anos volvidos, é também tempo, em meu entender, de olhar para o futuro daqueles tempos, ou seja o presente e o passado recente de hoje, e dizer algo sobre questões fundamentais:
preservou-se a herança de 500 anos vividos além-mar? Refundaram-se ou ter-se-ão perdido
os laços multi-seculares forjados entre gentes e culturas diferentes? E os militares? Alheios
ou intervenientes? Porque sei a resposta dada por estes últimos, os de lá e os de cá, a minha
intervenção alargar-se-á também a todos os militares portugueses que, desde 1990 e até hoje,
na África lusófona, ali continuam Portugal.
Agradeço ao meu prezado Amigo e actual e dinâmico Presidente da Direcção Central da
Liga dos Combatentes, general Chito Rodrigues, o convite formulado para intervir nesta
sessão solene.
Permitam-me, V. Ex.as alguns, poucos, comentários prévios. Muito já se disse e escreveu e
seguramente se dirá e escreverá, ao longo dos tempos, sobre este período-charneira da História
de Portugal. Na mesa e entre a audiência registo a presença de muitos que sob perspectivas
diversas, dedicaram a esta temática tempo e saber. Em
tal quadro e face ao tempo disponível, por natureza circunscrito, logo escasso, limitar-me-ei
a um perpassar de olhos, e não mais do que isso, sobre determinados factos e acontecimentos,
e apenas alguns, que me pareceram relevantes para a abordagem que me propus. Em contrapartida poderá daqui resultar para quem viveu por dentro aqueles tempos, certo desconforto
pelas omissões que notarão. Desde já as minhas desculpas.
Os primeiros sinais, fortes, de que se avolumavam as ameaças sobre o ultramar surgiram no
ano de 1961, altura em que movimentos independentistas africanos provocaram em Luanda,
a 4 de Fevereiro, sérias perturbações da ordem pública e no norte de Angola, a partir de 15
de Março, massacres indiscriminados de civis inocentes, entre os quais muitas mulheres e
crianças de raiz europeia e africana. Subitamente a questão do ultramar português chegou à
ribalta dos noticiários de todos os continentes e passou a inscrever-se, como tema recorrente,
em inúmeras chancelarias e nas agendas políticas de organizações internacionais, em especial
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da ONU. São bem conhecidas as profundas transformações por que o mundo passou logo
após a Segunda Guerra Mundial, aí se evidenciando a questão colonial, ou melhor dizendo,
a questão das colónias vinculadas a países europeus. Este tema tivera cobertura na Carta das
Nações Unidas; em 1955 estivera na base da Conferência de Bandung; entre 1946 e 1962,
provocara uma guerra perdida pela França na Indochina e outra concluída por de Gaulle com
a independência da Argélia; gerara a rápida descolonização e a imediata independência, em
1960, de 16 novos países africanos1. Em Portugal, o regime adoptou uma linha política bem
conhecida e que passava pela irredutível preservação da integridade do ultramar, num espaço
uno e indivisível que se estendia do Minho até Timor.
Os macabros e hediondos acontecimentos iniciados a 15 de Março de 1961, no norte de
Angola, chocaram profundamente a opinião pública internacional e os portugueses em particular, mobilizaram a comunicação social e determinaram da parte do governo resposta urgente e expedita. «Rapidamente e em força para Angola» foi a palavra de ordem que se ouviu
da parte de Salazar. A Nação inteira aderiu e empolgada aplaudiu o embarque de forças militares para o norte de Angola com a missão de garantirem a segurança das populações ameaçadas e perseguirem e aniquilarem os autores dos morticínios ali praticados. No dia 1 de Maio
de 1961, a população de Luanda saudava entusiasticamente o desfile do primeiro grande
contingente militar que partira de Lisboa, constituído por unidades aligeiradas de Infantaria,
tipo batalhão e companhia, e que acabara de desembarcar no porto da capital angolana. Mas
isto só fora possível porque o Exército, na década de 50, havia recolhido lições da experiência
da França nas guerras da Indochina e, em especial, da Argélia, tendo um pequeno grupo de
oficiais redigido toda uma doutrina de contra-subversão e de contra-guerrilha, no imediato
incorporada na doutrina militar portuguesa. Assim e ainda no ano de 1960, criaram-se as
primeiras 4 Companhias de Caçadores Especiais, em meados desse ano embarcadas para
Angola, por coincidência na altura da independência do Congo belga.
Entretanto e sentida a urgência de se criarem forças com a missão especial de contra-guerrilha, iniciou-se, logo em 1961, no norte de Angola a instrução e formação de unidades
especiais, donde nasceriam os «Comandos». Estes, até 19742, em Angola, Moçambique ou na
Guiné viriam a ter uma acção destacada em operações de contra-guerrilha, actuando isoladamente ou integrados em forças conjuntas.
Esta fase, que se pode caracterizar de REACÇÃO, teve o seu ponto alto na arrancada heróica para a tomada de Nambuangongo. Três colunas para ali convergiram a partir de Úcua, de
Quicabo e do Ambriz. A progressão fez-se por zonas quase inacessíveis ao longo de picadas
que se confundiam com o mato denso. Levantaram-se centenas de abatizes, rodearam-se inúmeras covas dissimuladas nos trilhos, registaram-se dezenas de flagelações e emboscadas que
provocaram 116 baixas entre mortos e feridos3, mas, a 9 e 10 de Agosto de 1961, atingia-se o
grande objectivo político, psicológico e militar e era esmagada a efémera «república socialista
Camarões, Togo, Madagáscar, Zaire, Somália, Benim, Níger, Congo, Alto Volta, República Centro Africana, Costa
do Marfim, Gabão, Chade, Senegal, Mali, Mauritânia.
2
Viriam ainda a intervir em Angola, em 1975.
3
12 baixas no Batalhão 96, 41 na Companhia de Cavalaria 149 e 63 baixas no Batalhão 114 .
1
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de Nambuangongo» que os insurrectos ali tinham querido implantar. A exploração deste
sucesso, que teve repercussão internacional, traduziu-se no indispensável redimensionamento
do dispositivo territorial militar, até então escassíssimo e incipiente, com importantes reforços
chegados da metrópole durante o ano de 1962.4
A esta fase seguiu-se um período mais longo em que o esforço militar foi orientado para a
SUSTENTAÇÃO dos sucessos alcançados na contra-subversão e na contra-guerrilha em Angola, bem como para responder às novas frentes abertas na Guiné, desde 1963, e em Moçambique a partir de 1964. Foi um trabalho insano ora pró-activo, ora reactivo. Assistiu-se a um
reajustamento global dos três ramos das Forças Armadas para com os parcos recursos nacionais se empenharem decisivamente na batalha da contra-insurreição. Os resultados viriam a
transcender os meios usados em combate, quantas vezes insuficientes ou obsoletos, o que se
ficou a dever ao valor dos nossos combatentes e aos chefes militares e seus estados-maiores,
exclusivamente portugueses, responsáveis pela condução da guerra.
Nos três Teatros de Operações (TO) e a par e passo com operações militares de quadrícula
ou em grande escala, a cadeia de comando e a organização territorial passaram por sucessivos ajustes; a mobilização na metrópole para reforço dos 3 TO passou de 40422 militares
em Dezembro de 1961, para o dobro, 81549, em 19725; simultaneamente, verificou-se um
acréscimo significativo do recrutamento no ultramar que em 1966 era 30%, passou a 50%
em 1970 e naquele nível se manteve até 1974; a máquina da logística militar dava provas de
extraordinária eficácia organizando-se na metrópole e nos 3 T.O.6 de forma a responder com
oportunidade às inúmeras solicitações das mais variadas classes de abastecimentos que lhe
chegavam dos mais variados pontos daqueles territórios; o Serviço de Saúde Militar atingiu
altos padrões de rendimento nos cuidados prestados a feridos em combate ou em acidentes,
muito contribuindo para manter elevado o moral dos nossos militares; a instrução individual
e colectiva foi sendo melhorada e adaptada ao tipo de guerra que se travava em Angola,
Guiné e Moçambique; as unidades de quadrícula, paralelamente à actividade operacional,
envolveram-se em acções de apoio e assistência às populações locais, a bem conhecida «acção
psicossocial», de que resultaram benefícios para ambas as partes. Ainda e nesta fase, merece
especial realce a estreita cooperação que se estabeleceu entre os três ramos das Forças Armadas
nomeadamente em operações, mas não só.
Algumas palavras sobre a Força Aérea tendo como referência um escrito do meu prezado
Amigo, General Aleixo Corbal, ex-Chefe do Estado-Maior. Foi no ano de 1959 que a Força
Aérea recebeu ordem para dar início à preparação da sua instalação no então Ultramar. Em
1961, estavam surgindo as primeiras infraestruturas quer já numa fase adiantada de construção em Angola, quer em fase de arranque em Moçambique. A matriz para o melhor
aproveitamento das capacidades do Poder Aéreo contemplava Bases Aéreas principais, Aeródromos Base, Aeródromos de Manobra e Aeródromos de Recurso os quais, no seu conjunto,
6 Comandos de Agrupamento (nenhum em 1961), 27 Comandos de Batalhão (nenhum em 1961) e 35 Companhias
(em 1961, apenas 6 Companhias) sendo 27 de Infantaria, 3 de Polícia Militar, 4 de Engenharia e 1 de Construções.
5
Em 1966 foram mobilizados 75.829 militares
6
Mas também em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor.
4
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garantiam a operação, o abastecimento e a manutenção dos meios aéreos existentes, desde
o Transporte Aéreo Estratégico em ligação com Lisboa e o nível Teatro de Operações até ao
apoio aéreo a acções de contra-guerrilha, evacuação de feridos, ou transporte de pessoas e
mantimentos. Uma palavra sobre os meios aéreos utilizados. Na generalidade eram obsoletos
e inadequados. Efectivamente, com excepção dos helicópteros e dos aviões de transporte
estratégico Boeing 707, estes adquiridos na fase final dos conflitos, os meios atribuídos contavam longos anos de uso e, dum modo geral, eram aeronaves tecnicamente ultrapassadas,
muitas delas da geração da II Guerra Mundial. Todavia, mesmo com essa frota obsoleta e
inadequada, e apesar da juventude e pouca experiência inicial de grande parte dos pilotos,
foi possível manter, ao longo de treze anos, sem degradação dos níveis de segurança e com
alto sentido de missão, um elevado nível de eficácia nas inúmeras acções realizadas em apoio
das Forças de Superfície. Para além do Poder Aéreo, uma outra componente deste ramo teve
acção destacada nos três T.O., e desde logo no norte de Angola, a partir de 1961. Refiro-me
aos páraquedistas, criados na Força Aérea na década de 50, e que ao longo dos anos se distinguiram como força combatente de grande valor nos três Teatros de Operações quer em
actuando isoladamente, quer em operações conjuntas.
Na breve, mas indispensável referência à Marinha serve-me de guia o meu prezado Amigo,
já falecido, Vice-Almirante António Emílio Sachetti. Até 1960, pouco mais havia no Ultramar do que Serviços de Marinha que se ocupavam do fomento marítimo. Entretanto a
evolução política no Continente Africano aconselhou a dar alguns passos para ali organizar
a Marinha Militar. Foram então definidas as seguintes missões gerais para a actuação da
Marinha no Ultramar: - A defesa da linha de costa e dos portos dos diversos Territórios Ultramarinos; - A vigilância e a defesa das linhas de comunicações fluviais e lacustres, nomeadamente em Moçambique, em Angola e em toda a Guiné. Ir-me-ei fixar nesta segunda missão,
reconhecendo embora a extraordinária importância que tiveram a criação e instalação dos
Comandos Navais, os meios oceânicos empenhados (corvetas e fragatas) e bem assim a criação de infraestruturas navais, nomeadamente as de comunicações e as de apoio a Unidades
Navais. Para operar em rios e lagos, houve que criar um programa de aquisição e de construção de lanchas complementado pela criação dos Fuzileiros Navais. A classe dos Fuzileiros
foi criada em princípios de 1961 e o primeiro Destacamento de Fuzileiros Especiais já estava
em Luanda no final daquele ano. A 1ª Companhia de Fuzileiros foi criada um ano depois e
até fins da década de 60 já haviam sido constituídas cerca de 30 unidades de fuzileiros actuando nos 3 TO. No que se refere às lanchas, criaram-se inicialmente dois tipos de lanchas de
fiscalização: pequenas, de 30 toneladas e grandes de 200 toneladas. Seguiram-se-lhes as lanchas de desembarque: pequenas, médias e grandes. Com estes meios e durante o ano de 1965
criaram-se as Esquadrilhas de Lanchas da Guiné, do lago Niassa e do rio Zaire. Na Guiné, em
1969, havia-se atingido o máximo de pequenas Unidades, com 39 navios7. À eficácia do seu
emprego e ao espírito de missão das suas guarnições muitas operações deveram o seu êxito,
8 Lanchas de Fiscalização Pequenas, 8 Lanchas de Desembarque Pequenas e 23 Lanchas de Desembarque Médias
para fiscalização e transporte logístico.
7
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muitas unidades dos três Ramos deveram o permanente apoio logístico e operacional, muitas
aldeias deveram o abastecimento regular e muitos elementos da população devem a vida.
Uma última palavra à epopeia dos Fuzileiros e das guarnições que fizeram chegar por mar,
combóio, estradas e picadas lanchas de desembarque pequenas e de transporte aos seus destinos nos rios do extremo leste de Angola8: Zambeze (a 1772 quilómetros do porto do Lobito),
Cuito (distante 900 quilómetros do porto de Moçâmedes) e Cuando (a 1800 quilómetros de
Luanda), bem como às águas do lago Niassa9 a cerca de 700 quilómetros do porto de Nacala.
Uma palavra sobre a situação económica e financeira do país. Recorro para o efeito a uma
dissertação do Professor Dr. Jacinto Nunes, onde, após analisar os 3 Planos de Fomento, de
1953 a 1973 e o Plano Intercalar, de 1965 a 1967, concluiu e passo a citar: «A década de
60 e o início de 70 foram uma época de ouro para o crescimento da economia portuguesa.
De 1960 a 1973, o produto «per capita» dos portugueses em relação à média dos 12 países
da Comunidade subiu de 38% para 55%, isto é, de pouco mais de um terço para mais de
metade». Fim de citação.
E no ultramar? Cinjo-me a Angola onde testemunhei o espectacular desenvolvimento económico e social que ali se registava, no ano de 1973, apoiado numas muito saudáveis finanças
públicas. O Governo e os agentes económicos pareciam andar à compita para ver quem mais
contribuía para a criação de riqueza. O espectacular desenvolvimento da rede viária10 associado aos progressos bem evidentes na educação e na saúde e à pujança da economia estavam
proporcionando certo bem-estar generalizado e uma confiança enorme no futuro do território. Como dados estatísticos e por escassez de tempo, limito-me a anunciar que a Balança
Comercial, a preços correntes, registava, em 1973, um saldo negativo para Portugal superior
a 28 milhões de contos e em Angola um saldo positivo de 5,9 milhões de contos.
Mas na opinião pública do espaço europeu e também entre militares, à medida que o
tempo passava, multiplicavam-se as interrogações quanto à persistência do imobilismo na
orientação política em relação à guerra. O fenómeno da LASSIDÃO, típico das guerras prolongadas, vinha afectando claramente o moral das Forças Armadas, da juventude em geral e
suscitava múltiplas críticas na sociedade portuguesa e no seio do próprio regime. Em relação
às guerras no ultramar, constatava-se, em fins dos anos 60 e princípios de 70 que, com excepção das Forças Especiais – Páraquedistas, Comandos e Fuzileiros -, estas bem enquadradas e
semi-profissionalizadas, a esmagadora maioria das unidades de quadrícula, Batalhões e Companhias do Exército, eram integradas por elevadíssima percentagem de oficiais e sargentos
milicianos. Estes, no cumprimento dos seus deveres militares, no mínimo por 2 anos em
qualquer T.O., viam os estudos e as carreiras interrompidos para além de se defrontarem, no
final das comissões, com naturais dificuldades quer na retoma dos estudos, quer no acesso ao
Entre Novembro de 1966 e Julho de 1968
Em 1964, 1966 e nos anos seguintes, até que a Esquadrilha de Lanchas do Niassa chegou a ter 10 Unidades de
diversos tipos.
10
Em 1961 havia em Angola 120Kms de estrada asfaltada (Luanda-Caxito, 60kms e Luanda-Catete, 60 kms). Mas,
a partir de 1966, construíram-se, anualmente, 1000 kms de estradas e para 1974 estavam projectados e dotados
1400 kms.
8
9
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mercado de trabalho. Por outro lado, entre os militares do Quadro Permanente registava-se
uma crescente tendência de passagem à situação de reserva, após 2, 3 e 4 comissões no ultramar, cada uma igualmente de dois anos, e um acesso decrescente de jovens às academias
militares11 e às escolas de formação de sargentos.
No ano de 1973, a situação político-militar revelava significativas diferenças nos diversos Teatros de Operações. Angola era o território onde a situação militar se encontrava controlada e praticamente sem acções de combate nas duas frentes leste e norte. Em
Moçambique, registavam-se sérias preocupações na região norte agravadas pelo facto de a
FRELIMO ter alargado a sua área de operações em direcção a Tete, marcando presença nas
zonas circundantes dos trabalhos de construção da barragem de Cabora-Bassa. Na Guiné,
o PAIGC, de dia a dia mais bem armado, opunha-se seriamente às nossas forças e, em 23
de Setembro de 1973, proclamava a independência na «zona libertada» de Madina do Boé.
Em Portugal surgem opiniões várias que apontam para o abandono daquele território.
Esta tendência não triunfou, prevalecendo a tese da resistência para obviar ao indesejável
efeito dominó nos demais territórios. Em Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Timor a vida
decorria com aparente normalidade. Macau, na sua especificidade, não era enquadrável nas
situações anteriores.
Surgiu entretanto o dia 25 de Abril, no ano de 1974.
O império chegava ao seu termo.
A sequência vertiginosa dos acontecimentos desencadeados pela revolução de Abril é por
demais conhecida e estes últimos têm vindo a ser descritos, interpretados, discutidos, investigados a partir dos mais diversos ângulos, dentro e fora de Portugal. E assim continuará a ser
por certo ao longo dos tempos vindouros.
Mas, realidade incontestável, a população do espaço europeu de onde haviam partido as
caravelas, cresceu subitamente à volta de 6%. Com muita gente enraivecida, furiosa, angustiada, perdida, deprimida, arredada do seu passado, com um presente miserável e sem futuro.
Dos que aqui chegaram, entre meados de 1974 e Outubro de 1975, mais de metade partira
de Angola, e destes, cerca de 170.000 haviam utilizado os 905 voos da «Ponte Aérea»12.
Complementarmente a esta operação, foi accionada a «Ponte Marítima» que dos portos de
Luanda, Lobito e Moçâmedes embarcou para Lisboa 260.600 m3 de carga, em vinte navios
cargueiros e 16.527 viaturas, em oito navios porta-viaturas. Estive por dentro de uma e de
outra. Saí de Luanda a 10 de Novembro de 1875, véspera da independência.
Não é momento nem há tempo para descrever, sucintamente que fosse, a saga da integração
de centenas de milhares de pessoas desesperadas, mas que no desânimo souberam reencontrar
Na Academia Militar (Exército), em 1962, para 266 vagas concorreram 444 jovens e entraram 266; em 1966,
para 377 vagas concorreram 199 jovens e entraram 90; em 1970, abriram 400 vagas, candidataram-se 151 e foram
admitidos 62.
12
Operou a partir de Nova Lisboa e Luanda com destino a Lisboa, nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de
1975.
11

20

Homenagem aos Militares Portugueses na Guerra e na Paz, em Terras de África

as energias dos desbravadores de sertões. Fui participante activo, nesta fase da História recente
de Portugal, desempenhando o cargo de Alto Comissário para os Desalojados, desde a criação
do respectivo organismo, em Setembro de 1976, até à sua extinção, a 30 de Agosto de 1979.
Paralelamente e no mesmo período, de 1975 a 1979, a História deixava a sua primeira pégada post-independências com a assinatura dos Acordos Gerais de Cooperação entre Portugal
e Guiné-Bissau, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola.
Ausente a vertente militar.
Todavia e ainda nesta década, o eco que nos começou a chegar de todos os Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) trazia novas dos militares, nossos ex-inimigos. Desejavam encetar a cooperação com Portugal na área militar, onde quer que fosse possível, fazendo tábua rasa dos complexos ainda existentes em alguns espíritos supostamente esclarecidos
da nossa sociedade. A resposta nacional não tardou, entusiasta, empenhada, mas dispersa e
desconexa dado inexistir entre nós uma política de cooperação militar com os PALOP. Estas
iniciativas, que cresceram ao longo dos anos oitenta, viriam a dispor de um enquadramento
formal após a assinatura dos acordos de cooperação militar, entre Junho de 1988 e Março de
1989, com Cabo Verde, Moçambique, S. Tomé e Príncipe, e Guiné-Bissau. Quanto a Angola
e face à complexa situação interna ali vigente, a cooperação militar ascenderia ao nível institucional na oportunidade da participação de Portugal no Processo de Paz (de 1991 a 1993) e só
viria a ser formalizada em Outubro de 1996.
De algum modo associada à cooperação militar, mas num quadro específico, ocorreu, nos primeiros anos da década de 90, o primeiro grande movimento de militares
portugueses, em especial do Exército, para dois daqueles países: Angola e Moçambique.
Em ambos os territórios, as partes beligerantes envolvidas numa prolongada guerra civil,
desde a altura da independência, haviam-se sentado à mesa das negociações, sob os auspícios da comunidade internacional. Os Acordos de Bicesse, relativos a Angola (MPLA
e UNITA), foram assinados em Lisboa, em Maio de 1991 e o Acordo Geral de Paz,
respeitante a Moçambique (FRELIMO e RENAMO) veio a ser assinado em Roma, no
mês de Outubro de 1992. Ainda na fase das negociações e por desejo expresso de ambas
as partes de cada um daqueles países, Portugal veio a assumir posição relevante nos dois
processos e nos seus vários patamares: político, diplomático e militar. Se foi importante a
participação política e diplomática de Portugal quer em Angola, quer em Moçambique,
a presença de militares portugueses revelou-se extremamente profícua tendo adquirido
grande visibilidade. Largas dezenas de oficiais e alguns sargentos e praças foram distribuídos quer pelas Missões Político-Militares que tudo fizeram para levar à prática as grandes
linhas traçadas nos Acordos, quer em acções de Formação das futuras Forças Armadas de
Angola e Moçambique, organizando estruturas de ensino, ministrando cursos e produzin
do manuais e legislação. No terreno, unidades portuguesas integravam-se no dispositivo
das Forças Multinacionais destacadas sob a égide da ONU. Acompanhei de perto muitas
destas acções em gabinetes, em cursos que decorriam ou no terreno, quer em Angola, quer
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em Moçambique. E emocionei-me ao constatar que militares nossos, que nunca tinham
estado em África, para além de competentes e dedicados, revelavam uma natural aptidão
para bem estar e saber bem lidar com as gentes africanas. Acreditei num código genético
forjado em séculos de História comum.
Sabem-se os resultados. Em Moçambique, os irmãos desavindos souberam ultrapassar
divergências. O acordo de Paz foi um sucesso total. Pelo contrário, em Angola registou-se um falhanço completo. A UNITA, há que reconhecer, adoptou uma posição radical e
absolutamente contrária aos esforços da comunidade internacional. A guerra voltou a
ensanguentar o solo angolano. Só terminaria em Fevereiro de 2002.
A cooperação militar propriamente dita com os PALOP está indissociavelmente ligada à
Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN), de que fui seu primeiro responsável, de Julho de 1989 até Dezembro de 2000. Entre as primeiras tarefas do novo organismo,
coube-me delinear a institucionalização da Cooperação Técnico-Militar (CTM). Deste alicerce e sempre em sintonia com os militares e políticos dos PALOP foi crescendo um edifício
sólido, harmonioso, paulatinamente acrescentado e reforçado ao longo da década de 90. Os
contactos lá e cá passaram a ser frequentes; iniciaram funções as Comissões Mistas Permanentes com reuniões anuais ora em Portugal ora em Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e
S. Tomé e Príncipe; seleccionaram-se as grandes áreas onde se iriam desenvolver os projectos
de cooperação militar – ORGANIZAÇÃO e FORMAÇÃO –; numa torrente imparável, dezenas e dezenas de oficiais e sargentos portugueses foram sendo destacados para cada um dos
PALOP, ali permanecendo entre algumas semanas e largos meses, no acompanhamento de
projectos concretos e alojados em residências próprias; criou-se a figura de Director-Técnico
(um de Portugal e um de cada PALOP) para acompanharem no terreno o desenvolvimento
de cada projecto, desde o arranque até ao seu termo e posterior sustentação.
Paulatinamente, o modelo soviético, que vigorava em todos aqueles países desde a independência, foi sendo substituído pela doutrina militar portuguesa.
A FORMAÇÃO decorreu lá, para grandes efectivos ou para normalização de doutrina, e cá,
para quadros, especialistas e jovens – angolanos, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos e
santomenses - no Instituto de Defesa Nacional, nos então Institutos Superiores Militares, nas
Academias Militares, em Escolas de Formação de Sargentos, em algumas Unidades Militares e
também no Colégio Militar, no Instituto dos Pupilos do Exército e no Instituto de Odivelas.
Até ao ano 2000, largas dezenas de projectos se concluíram. Nenhum ficou pelo caminho.
Nenhum se perdeu, salvo em caso de conflito militar, como na Guiné, após o levantamento
militar de Junho de 1998. Para isso, muitos oficiais portugueses dos três Ramos, com a natural preponderância do Exército, deram o seu melhor no conjunto dos PALOP, ali se desdobrando em trabalho de gabinete, desde assessores de grande parte dos Ministros da Defesa e
dos Chefes Militares daqueles países ao exercício de funções docentes e à selecção e concepção
de projectos para efeitos de aprovação. No terreno, contando com grande número de sargentos e algumas praças, igualmente destacados, orientaram escolas de recrutas ou a formação
de especialidades e participaram activamente na concretização dos projectos aprovados nas
Comissões Mistas.
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Muito brevemente, que o tempo escasseia, deixem-me relevar alguns:
= Emblemáticos - Em todos os PALOP: feitura do ordenamento jurídico-organizativo dos
sistemas da Defesa Nacional e das Forças Armadas, tendo em conta o diferente quadro político, estratégico, militar, económico e financeiro de cada país13. Em Angola: Instituto de Ensino Superior Militar14, Escola de Aviação15 e Banda das Forças Armadas. Em Moçambique:
Academia Militar16 e Grupo de Escolas da Marinha.
= Com interesse para a sociedade civil - Em Moçambique: Laboratório de Análises Clínicas no Hospital Militar do Maputo. Na Guiné: Marinha Nacional com duas Lanchas de
Fiscalização construídas no Arsenal do Alfeite; Sistema de Comunicações Militares ligando
Bissau às principais unidades no interior do país; Companhia de Construções (com formação
de pedreiros, carpinteiros, serralheiros, pintores e electricistas); Centro de Manutenção e
Reparação de Viaturas (com formação de mecânicos, bate-chapas, pintores,). Em S. Tomé
e Príncipe: Sistema de Assinalamento Marítimo com a construção ou recuperação de todos
os faróis e farolins do arquipélago; Pelotão de Construções (com formação de pedreiros,
carpinteiros, pintores, electricistas).
= Criação de Unidades de Raiz Portuguesa – FUZILEIROS, em Angola17, Moçambique18,
na Guiné19, e em Cabo Verde20; COMANDOS, em Angola21; FORÇAS ESPECIAIS em
Moçambique22; POLÍCIA MILITAR em Angola e em Moçambique.
Uma palavra final sobre a natureza das relações que se estabeleceram entre militares portugueses e de países africanos de língua oficial portuguesa. Porque a Cooperação TécnicoMilitar tinha carácter institucional, as relações entre a parte nacional e os interlocutores de
cada PALOP, aliás e naturalmente também assim respondidas, foram sempre respeitáveis e
respeitosas. Mas no decurso dos dias, fosse nas reuniões das Comissões Mistas ou no projecto
menos relevante no terreno, o coração da História falou mais alto e marcou a atmosfera do
relacionamento entre portugueses e angolanos, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos e
santomenses. E foi bonito de ver e sentir por todos os que tivemos o privilégio de participar
na CTM, a total ausência de complexos, o diálogo sem reservas, o espírito de fraternidade,
uma natural afectividade, a confiança olhos nos olhos, a cumplicidade até.
Os militares, os de lá e os de cá, antigos combatentes ou das novas gerações, honrando os seus mortos que caíram nas guerras de África, reencontraram-se. E nesse reencontro,
Traduzido na elaboração e aprovação de leis fundamentais como: Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas,
Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, Lei s Orgânicas dos Ministérios da Defesa Nacional e
dos Órgãos Superiores das Forças Armadas, Lei do Serviço Militar, etc.
14
Actualmente, Escola Superior de Guerra
15
No Lobito
16
Em Nampula
17
Ilha do Cazanga, perto de Luanda
18
Na Catembe, do outro lado da baía frente a Maputo
19
Bissau
20
Cidade da Praia
21
Cabo Ledo, na foz do rio Cuanza
22
Nacala
13
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trilhando caminhos do futuro, sentiram-se irmãos «amarrados» por fortes laços que a História
caldeou e herdeiros de uma herança comum de que as raízes profundas são a Cultura e a Língua Portuguesa. E em conjunto, lá e cá, fazem por merecer tal herança.
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Observações Sobre as Insígnias Honoríficas Exumadas dos
Restos Mortais do Senhor D. Pedro Duque de Bragança
e Primeiro Imperador do Brasil
António Pacheco Trigueiros*
Para a Dra. Valdirene do Carmo Ambiel,
em reconhecimento pela sua importante descoberta
Introdução
Num dia de Fevereiro de 2012, sob o calor húmido do verão paulista, uma equipa de
arqueólogos da Universidade de São Paulo, liderados pela Dra. Valdirene do Carmo Ambiel, assentou arrais no interior da cripta do Monumento à Independência, conhecido como
Ipiranga, na praça do mesmo nome em São Paulo. Munidos das respectivas autorizações (de
11 diferentes instituições e da família imperial brasileira), deram início aos trabalhos de abertura das urnas funerárias do primeiro imperador do Brasil, D. Pedro de Alcântara, duque
de Bragança e ex-rei de Portugal, e das suas duas mulheres, as imperatrizes Dona Leopoldina
(1797-1817-826), filha do imperador Francisco I da Áustria, e de Dona Amélia de Beauharnais (1812-1829-1853), princesa de Leuchtenberg e Eischaedt.
Todos os cuidados foram tomados para se evitarem contaminações de eventuais fungos
e bactérias alojados nas urnas, para o ambiente da cripta. Antes da abertura foram tiradas
amostras do ar interior e feitas análise por cromatografia em fase gasosa e foram feitas culturas
bacteriológicas, que resultaram inofensivas.
A primeira urna a ser aberta foi a da imperatriz Leopoldina, a 27 de Fevereiro; seguiram-se
a do imperador D. Pedro, a 4 de Abril; e a urna da imperatriz D Amélia, a 26 de Julho. Os remanescentes humanos e todo o conteúdo das urnas foram objecto de aturado estudo forense,
em laboratório especializado em São Paulo, onde também se fizeram exames tomográficos às
urnas.
Num dia de Agosto de 2012, já era inverno no Brasil, a cripta voltou a ser encerrada,
depois de ter sido restaurada. De fora ficaram os objectos encontrados nos restos mortais,
devidamente protegidos em embalagens especialmente desenhadas para o efeito: um par de
brincos da imperatriz D Leopoldina e amostras do seu manto; insígnias honoríficas, restos
de botões de farda, do cinturão e de um pregador de manto de D. Pedro, restos dos tacões
das suas botas de cano alto, e dos galões da farda. Tudo o resto tinha desaparecido, tecidos,
* Engenheiro. Director da Sociedade de Geografia de Lisboa. Comunicação apresentada a 24 de Maio de 2013 ao
II Seminário de Falerística, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia
de Lisboa.
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sedas, couros, os restos mortais de D. Pedro estavam reduzidos ao esqueleto. Os restos de
D. Amélia estavam mumificados e bem preservados, inclusive os tecidos bordados das suas
vestes estavam intactos.
Em Abril deste ano de 2013, a Dra. Carmo Ambiel publicou o seu primeiro relatório de
trabalho e de dissertação académica, que teve a gentileza de me indicar, e do qual foram tiradas todas as características das insígnias recuperadas.1
As Insígnias honoríficas exumadas da urna de D. Pedro
Foram encontradas bem perto daquela que terá
sido a sua posição original, no enterramento do
duque de Bragança: - o hábito do pescoço da Ordem
do Tosão de Ouro, de ouro esmaltado, estava na base
do crânio, junto às costelas; a placa da Ordem Militar
da Torre e Espada, de 1832, de prata esmaltada, estava logo à vista, sobre o peito; o pendente da banda
de Grã-Cruz da mesma Ordem, estava na zona da
cintura; no mesmo local estavam os restos do cinturão e uma medalha pendente da banda das Três
Ordens Militares de Cristo, Avis e Santiago, também
de prata esmaltada.
1. O hábito de pescoço da Ordem do Tosão de Ouro
Desde que foi instituída em Janeiro de 1430, em comemoração do casamento do duque da
Borgonha, Filipe o Bom, com a infanta Isabel de Portugal, filha do rei D. João I, que a Ordem
do Tosão de Ouro tem sido ingrata para com os portugueses. Dos 618 cavaleiros nomeados
até ao ano de 1701, quando se dá a divisão da Ordem nos dois ramos austríaco e espanhol,
apenas quatro portugueses ostentaram tão prestigiosa quanto antiga insígnia, entre eles, os
reis D. Manuel I (em 1516) e D. João III (em 1531), ambos por nomeação do imperador
Carlos V.
Data precisamente desse ano de 1516 a primeira modificação da insígnia da Ordem do
Tosão de Ouro, inicialmente um grande colar de ouro composto por 28 ligações, com o formato de BB duplo entrelaçado (da Casa de Borgonha), intercaladas pelo símbolo da chama,
representado pela pedra azul (a pederneira que dá faísca), donde saem dois fogaréus esmaltados a vermelho, tendo pendente o velo, ou pele de carneiro dourado.
Carlos V acrescentou nesse ano um hábito para ser usado ao pescoço, pendente de uma fita
vermelha, como peça de uso diário, composto pelo velo, pendente da pederneira azul e do
duplo BB entrelaçado, acrescentando uma passadeira para a fita vermelha.
AMBIEL, Valdirene do Carmo. Estudos de Arqueologia Forense Aplicados aos Remanescentes Humanos dos
Primeiros Imperadores do Brasil Depositados no Monumento à Independência. 2013. Tese de Mestrado em Arqueologia apresentada ao Programa de Pós Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, São Paulo.
1
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A contagem dos cavaleiros prossegue desde 1701 com o número 619 em ambos ramos da
Ordem, perfazendo 1147 cavaleiros no ramo espanhol e 1197 cavaleiros no ramo austríaco
até à morte do imperador Francisco José em 1916 (destes, apenas dois portugueses nomeados, o infante D. Manuel de Bragança, em 1721, e D. Miguel de Bragança, filho do rei
exilado, em 1847).
Nem o rei D. João V, casado com a arquiduquesa Ana da Áustria, filha do imperador Leopoldo I e irmã de outros dois imperadores, José I e Carlos VI,
Malquisto com a participação portuguesa na guerra da Sucessão de Espanha ao lado do pretendente austríaco, os soberanos espanhóis irão ignorar os seus vizinhos lusos nas sucessivas nomeações nos capítulos anuais da Ordem até ao ano de 1785, quando mais um duplo casamento
entre as duas famílias reinantes irá restabelecer as boas relações entre as nações ibéricas.
Em Maio de 1785, na capela do Palácio Ducal de Vila Viçosa, tem lugar o matrimónio
entre o infante D. João Maria de Bragança, segundo filho da rainha D. Maria I, com a infanta
D. Carlota Joaquina de Bourbon, filha do príncipe real Carlos, herdeiro do trono espanhol.
Para marcar o acontecimento, Carlos III de Espanha nomeia três portugueses para a Ordem
e envia-lhes as insígnias durante as cerimónias em Vila Viçosa:
(numeração no ramo espanhol da Ordem)
801 – D. José Francisco de Bragança, príncipe do Brasil (1761-1788), herdeiro do trono de Portugal
802 – D. João Maria de Bragança (1767-1826), futuro rei D. João VI 2
803 – Henrique de Menezes, conde da Ericeira (1727-1787), embaixador de Portugal na corte
de Madrid

E a lista dos agraciados de nacionalidade portuguesa continua como segue, até ao final do
reinado de D. João VI: 3
825 – em 1789, Diogo de Noronha, embaixador de Portugal em Madrid
843 – em 1795, D. António Pio, príncipe da Beira (1795-1801), primogénito do príncipe regente D. João Maria
844 – em 1796, Luís Pinto de Sousa Coutinho (1735-1804), estadista
850 – em 1801, D. Pedro de Alcântara, príncipe do Brasil e príncipe real após a morte do seu
irmão António (11 de Junho de 1801)
854 – em 1804, D. Miguel Maria Evaristo (1802-1866), futuro rei
880 – em 1816, o marquês de Valada, Fernando de Meneses e Castro (1754-1834), intendente
da casa de Dona Carlota Joaquina
915 – em 1823, D. Sebastião de Bourbon e Bragança, infante de Portugal e de Espanha (18111875), neto de D. João VI
920 – em 1824, o marquês de Palmela, Pedro de Sousa Holstein (1781-1859)
“O Tosão de Ouro com o seu colar foi dado a Sua Majestade em 3 de Maio de 1785, em Vila Viçosa”, escreveria mais
tarde o seu criado particular, ao descrever as jóias de que estava encarregado pelo seu Augusto Amo e Senhor. Ver as
fontes, IAN/TT, Casa Forte n.º 109
3
A listagem completa dos cavaleiros da Ordem do Tosão de Ouro, até 1961, foi publicada no catálogo da exposição
La Toison d´Or – Bruges 1962, referido na bibliografia
2
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Quanto a dignitários brasileiros da Ordem do Tosão de Ouro, só existiu um, o imperador
D. Pedro II, que a recebeu em 1835, competindo-lhe o número 949 da seriação espanhola.
As insígnias do príncipe real – D. Pedro não era à nascença o príncipe herdeiro, existiam
duas irmãs mais velhas, Dona Maria Tereza (1793-1874) e Dona Isabel Maria (1797-1818),
e um irmão, D. António Pio, nascido em 1795 e falecido a 11 de Junho de 1801. Só depois
desta morte é que D. Pedro ascendeu à titularidade real, recebendo então o grau de cavaleiro da
Ordem do Tosão de Ouro (número 850 do ramo espanhol da Ordem). Passou também desde
então a usar da Banda das Três Ordens Militares Portuguesas, como Comendador-mor das
mesmas (muito embora em versão de infante, ou de criança, ou seja, de pequena dimensão).
A Ordem do Tosão de Ouro no Brasil – Com a transmigração da família real e da corte
para o Brasil, não se alteraram os costumes de envergar o hábito do Tosão de Ouro em todas as
cerimónias protocolares, pelo que as insígnias de ouro esmaltado do príncipe regente D. João
e, mais tarde, as insígnias do príncipe real D. Pedro, estariam naturalmente sujeitas a estragos
e reparações. Entre 1809 e 1821, o ourives da Casa Real, António Gomes da Silva, efectuou
diversos consertos dessas insígnias, cuja natureza e custo ficou registado nas despesas da Casa
Real, arquivadas na Torre do Tombo em Lisboa e de que damos alguns exemplos: 4
1809, Dezembro 22 – Por um carneiro de ouro, para um hábito da Ordem do Tosão, 12$00 réis
1810, Dezembro 14 – Por conserto de um hábito do Tosão de Sua Alteza Real, 9$600 réis
1811, Agosto 24 – Por conserto de um hábito de brilhantes da Ordem do Tosão, 32$000 réis
1812, Dezembro 17 – Por conserto de um Tosão esmaltado de Sua Alteza Real, 16$000
1815, Junho 3 – Por conserto de um colar esmaltado da Ordem do Tosão de Ouro, 24$000,

Além de consertos, a oficina do ourives Gomes da Silva fabricou inúmeras insígnias de
Ordens honoríficas para o príncipe Regente, para o infante D. Pedro e para encomendas da
Casa Real, incluindo hábitos da Ordem do Tosão de Ouro:
1810, Novembro 21 – Um Tosão de oiro esmaltado do pescoço, 150$000 réis
1811, Outubro 3 – Um hábito esmaltado da Ordem do Tosão, 192$000 réis
1814, Maio 12 – Por um hábito esmaltado do Tosão de Ouro, 240$000 réis
1820, Dezembro – Um hábito novo do Tosão de oiro esmaltado, 256$000 réis

Já em Lisboa, Gomes da Silva continua com os concertos e ainda fabricou mais um hábito
do Tosão, antes da morte de D. João VI:
1825, Dezembro – Um hábito novo esmaltado da O. do Tosão, 182$400 réis.

O hábito do Tosão rico, de brilhantes, que ficou no Brasil – Por um outro documento, pouco
conhecido dos historiadores, foi-nos deixada uma relação fiel e exacta das condecorações de D. João
VI, não só das Ordens por si criadas, mas também das recebidas de outros soberanos estrangeiros.
É nesse precioso testemunho, do punho do seu criado particular Thomaz António Carneiro, onde aparece a única referência coeva às ofertas muito especiais que o rei fez ao príncipe
4

AN/TT, Casa Real (ex-AHMF), caixas n.ºs 3244 a 3343 (Rio de Janeiro)
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D. Pedro, particularmente aquela feita a bordo da nau “D. João VI”, no momento de embarcar para Lisboa, um facto pouco conhecido na historiografia luso-brasileira: 5
“Das Joias que de Ca forão i que ficarão no Rio de Janeiro (...):
– Deu Sua Magestade Ao Serenissimo Principe Real huma Medalha das Tres Ordens Esmaltada com
sircolo de Perolas’ i Brilhantes…
– Deu Sua Magestade O’ Mesmo Snr.’ Coando se Despedio dele na Náu para La ficar hum Abito de
Brilhantes-rico de Tezão, de por O’ Pescoso…
– Deu-lhe Sua Magestade hum Ispadim de Brilhantes-rico q’. lhe tinha Dado El-Rey de Ispanha
Coando veio A’ Elvas em 1796, por esta mesma o’ Casião deu El-Rey de Ispanha, a Sua Magestade
A’Ordem de Carrolos Terceiro de Nossa Senhora da Conseição.”

O hábito de pôr ao pescoço, de brilhantes rico da Ordem do Tosão mencionado nesta
relação do criado, era daqueles feitos em Lisboa no final do século XVIII, com a sua distinta
guarnição cravada de brilhantes grossos. Desde então passou a figurar em muitos retratos do
imperador do Brasil, como aquele que aqui se ilustra, de c. 1826.
As partilhas por óbito de D. João VI – Por decreto de D. Pedro dado no Rio de Janeiro em 28
de Abril de 1826, foi determinado o inventário de todos os bens do falecido rei e a sua partilha
pelos filhos herdeiros (excluindo a rainha Dona Carlota Joaquina, por estar casada com separação de bens, e as duas infantas que tinham passado a Espanha e renunciado aos seus direitos),
bem como, a separação dos bens que pertencessem à Coroa e ao Tesouro da Casa Real, e de igual
modo, os bens da Casa do Infantado, por serem pertença do infante D. Miguel.
Desse inventário e partilhas, cujo original existe na Torre do Tombo, ficamos a saber que
D. Pedro e D. Miguel ficaram com as seguintes insígnias da Ordem do Tosão de Ouro: 6
D Pedro – «Hum Habito de brilhantes de Toison, da segunda Ordem, e peza ao todo, tres onças,
e huma oitava e Meia (91,44g) 1:200$000;
Hum Habito de brilhantes de Toison para Cazaca, que tem um diamante grande amarelo, e peza
ao todo, huma onça, e huma oitava e meia (34,07g) 3:250$000;
Huma caixa com o hábito do Toison esmaltado de oiro, havendo outro mais da mesma Ordem,
e pezão ao todo, sete onças, quatro oitavas e meia e vinte grãos (217,95g) 98$000»
D. Miguel – «Huma Caixa, que contém huma guarnição para O Toison grande, e o Cordeiro
com os seus raios, Guarnecido tudo de brilhantes pequenos 1:000$000;
Huma Caixa com hum Hábito grande do Toison, muito rico, de brilhantes muito grossos, e peza
ao todo, quatorze onças, e duas oitavas e meias (410,59g) 60:000$000;
IAN/TT, Casa Forte n.º 109. “Relação das Jóias Del Rey Nosso Augusto Amo e Senhor de que está encarregado o Seu
criado Particular Thomas A. Carneiro, Desde de Ano de 1807 que forão para o Brazil a the Oje, 31 de Janeiro de 1825”.
Lisboa, 1825 (31 de Janeiro).
6
Idem, Casa Forte n.º 108 e 109. O total da partilha foi de 116:013$338 réis para cada um dos cinco herdeiros,
incluindo a 5.ª parte de todo o dinheiro das 250.000 libras esterlinas que D. João VI tinha recebido como
ressarcimento dos bens que possuía no Brasil, e das 10 acções da Comp.ª Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro. Seria equivalente em escudos de 2000 a 464.000 contos, ou a 2.320.000 euros de 2001.
5
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Tres Toisoens (de oiro) pequenos, e mais cinco ditos e mais outro que apareceu em huma gaveta,
99$000»

Verifica-se assim que, dos cinco hábitos para pescoço de uso corrente (sem brilhantes), fa
bricados de novo por Gomes da Silva no Rio de Janeiro, apenas dois apareceram referenciados
no inventário por óbito do rei (couberam a D. Pedro, um deles com o seu estojo), ou seja, os
restantes três seriam pertença dos dois irmãos, não tendo por isso entrado na partilha paterna.
O hábito de ouro encontrado junto dos restos mortais de D. Pedro será, muito provavelmente, um desses cinco fabricados no Brasil por António Gomes da Silva.
Eis as suas características: dimensões 117 x 64 mm; peso 94,4 g.
Pelo seu excelente estado de conservação se pode deduzir ser de ouro de alta qualidade, superior a 900 milésimas (toque dito francês), talvez mesmo de 917 milésimas (toque dito português).
Um outro desses cinco hábitos foi recentemente vendido para a colecção de António Spada,
encontrando-se hoje no Museu da Legião de Honra de Paris, juntamente com o grande colar
da Ordem, todo em ouro, também pertença de D. João VI, que o usou no dia da sua coroação
e que, depois das partilhas, passou para os descendentes do infante D. Miguel e também foi
recentemente vendido para a mesma colecção Spada em Paris.
Um quadro com o Tosão agora recuperado – São vários os quadros retratando D. Pedro que
apresentam imagens dos hábitos do Tosão de Ouro. Mas apenas um o faz reproduzindo o hábito encontrado no seu caixão, e que tivemos o gosto de identificar no quadro existente no Museu Histórico
Nacional, no Rio de Janeiro (anónimo, sem data, mas pela barba datável de finais de1832 7).
2. As Insígnias da Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e
Mérito (1832)
A placa de prender ao peito apresenta uma característica de fabrico típica de fabricantes
franceses e ingleses da época (raios transfurados). Se tivesse dois espigões laterais ao fecho, no
verso, seria de fabrico francês, o que não parece que tenha tido. Por comparação com a única
insígnia conhecida da Ordem da Torre e Espada, que pode ser datada de 1833, uma vez que
tem as marcas de contraste da cidade de Londres desse ano, somos a favor de que seja inglês
o fabricante das primeiras insígnias da Ordem.
Eis as suas características:
Placa – dimensões 87,2 x 74 x 6,5 mm; peso 41,1 g
Pendente – dimensões 65 x 39 x 6,2 mm; peso 19,7 g
Apesar de fragmentada, não se apresenta muito corroída, o que indica ser de prata de alta
qualidade (alto teor de prata, baixo teor de cobre), talvez de toque superior a 930 milésimas.
A barba de um adulto cresce, em média, entre 12 a 15 cm por ano. Pelo relato escrito do almirante Napier, que
acompanhou a expedição liberal desde os Açores, sabemos que foi desde essa altura (Março de 1832) que o duque de
Bragança deixou crescer a barba e o cabelo, aderindo a um costume militar. Em Junho de 1833, quando foi retratado
no Porto por João Baptista Pinheiro, o duque de Bragança já apresentava uma expressão fisionómica envelhecida,
com o cabelo e a barba hirsutas, de tão crescidas. O comprimento da sua barba em meados de 1833 permite situar o
retrato existente no Museu Histórico Nacional em finais de 1832.
7
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O pendente da banda tem uma tipologia diferente do habitual, já que é mais do estilo de
hábito de trazer ao peito. Note-se a argola de suspensão e a torre, com a ameia direita, sem o
formato cónico com que normalmente se encontra nas insígnias de fabrico nacional. Décadas
mais tarde, será precisamente esse o estilo de insígnia, de ameia direita, com que aparece desenhada nos livros editados na Europa.
Uma nova Ordem Militar instituída no Porto – Esta nova Ordem Militar foi criada por
D. Pedro no Porto a 28 de Julho de 1932, como regente em nome da Rainha, como oposição
emblemática à outra Ordem com o mesmo nome, a Real Ordem da Torre e Espada, do Valor
e Lealdade, instituída pelo P. R. D. João no Rio de Janeiro em 1808, e que o irmão D. Miguel
I continuava a conceder aos seus militares.
Durante os próximos dez meses, as duas Ordens da Torre e Espada coexistiram, com inúmeros agraciamentos dos dois lados da barricada. Entre Dezembro de 1832 e Maio de
1833, D. Miguel I concedeu 181 hábitos de Cavaleiro e 15 comendas, no seu Paço em Braga;
enquanto que no Porto, os primeiros agraciamentos tiveram lugar em Setembro-Outubro
de 1832, no grau de Grã-Cruz (duque da Terceira) e em Abril de 1833 (cidade do Porto,
marquês de Resende, visconde de Itabayana e José António Guerreiro 8), no mesmo grau. Na
grande promoção de Agosto de 1833, D. Pedro agraciou 409 novos Cavaleiros (dos quais 140
soldados mercenários estrangeiros), 42 Oficiais (sendo 12 estrangeiros), 11 Comendadores (5
estrangeiros) e 2 Grã-Cruzes da sua nova Ordem Militar, do Valor. Lealdade e Mérito (conde
de Saldanha e o visconde do Cabo de S. Vicente).
As duas Ordens da Torre e Espada – No entanto, há que esclarecer e rectificar um erro
muito comum na historiografia portuguesa e estrangeira, que considera que a segunda Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, criada no Porto em 1832, mais
não era que uma continuação da primeira, a Real Ordem da Torre e Espada, do Valor e
Lealdade, instituída em 1808 por D, João. De facto, a mensagem que passou ao longo dos
séculos, sem nunca ter sido corrigida, pode ser resumida como segue:
«Por alvará de 28 de Julho de 1832, D. Pedro, duque de Bragança, regente em nome da rainha
D. Maria II, instaurou e de novo reformou a antiga Ordem Militar da Torre e Espada, determinando que de então em diante seria intitulada A Antiga e Muito Nobre Ordem da Torre e Espada,
do Valor Lealdade e Mérito.»

Uma mensagem que não corresponde à verdade dos factos e consubstancia uma enorme
mistificação histórica.
Criada dois anos antes do término da guerra civil que destruiu Portugal, conhecida como
a “guerra entre os dois irmãos” (1832-1834), a nova Ordem Militar do duque de Bragança
nada tinha de semelhante à anterior Real Ordem de 1808, bem pelo contrário, os seus estatutos e insígnias emblemáticas são tão completamente diferentes que estamos perante uma
Ordem nova e não, de uma Ordem reformada.
IAN/TT, MR Livro 919: Registo da Ordem Militar da Torre e Espada, de Valor, Lealdade e Mérito, 1833-1910; e
ainda, as nomeações no Porto, em: MR, livro 1346: Registo de Nomeações de Grão-Cruzes, 1789-1846, fol. 106 - 108.
8
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Este facto nunca foi reconhecido pelos historiadores portugueses da segunda metade do
século XIX, que de forma facciosa e sistemática tudo fizeram para denegrir o nome e a imagem de D. Miguel I. E, por arrastamento, cuidaram também de denegrir tanto quanto puderam, o nome e a memória do bom rei D. João VI. 9
A primitiva insígnia do Valor e Lealdade, uma estrela de seis raios dourados curvos tendo
ao centro um medalhão com o busto do príncipe regente D. João, continuou a ser oferecida
por D. Miguel I até 4 de Maio de 1833, data do último diploma registado no livro da sua
chancelaria, deliberadamente atirado pelos constitucionalistas para o esquecimento dos arquivos, e por nós divulgado em 1999 10 ; -- e a nova insígnia do Valor, Lealdade e Mérito, uma
estrela de cinco raios brancos, tendo ao centro um medalhão com a Carta Constitucional, só
começou a ser concedida no Porto desde 29 de Setembro de 1832, data do primeiro diploma
registado nos livros próprios desta Ordem, de há muito conhecidos e divulgados.
D. Miguel I perdeu a guerra e com ela perdeu o trono de Portugal, sendo obrigado a exilarse em 1834, ao mesmo tempo em que abdicava da sua qualidade de Grão-Mestre das Ordens
Militares e Honoríficas Portuguesas, uma qualidade intrinsecamente ligada à chefia do Estado.
Foi só nesse momento que a Real Ordem da Torre e Espada, do Valor e Lealdade, seria
abolida “de facto”, sendo substituída por uma outra Ordem nova, com o mesmo nome, mas
desde então do Valor, Lealdade e Mérito, mas totalmente diferente daquela, quer no seu distintivo emblemático, quer nas suas insígnias, quer na sua organização e estatutos.
Foi essa segunda Ordem Militar que sobreviveu até aos nossos dias, sendo actualmente a
mais alta condecoração do Estado Português, e a sua insígnia um verdadeiro símbolo emblemático de Portugal.
Uma insígnia copiada de uma Ordem brasileira – Numa cidade sitiada e sujeita a ferozes bombardeamentos, teria sido impossível fazer obra de ourives para o fabrico das suas insígnias. A descoberta
de que estas duas peças são de fabricação inglesa, esclarece um pormenor que era até agora desconhecido.
No entanto, a história das primitivas insígnias da nova Ordem Militar do regente D. Pedro
passa pelo pintor João Baptista Ribeiro, que as desenhou, copiando exactamente o desenho da
estrela de cinco raios brancos e o formato da placa da Imperial Ordem de D. Pedro I, Fundador
do Império do Brasil, criada em 1826; e também passa pelo marquês de Palmela, que levou os
desenhos para Londres, logo a 30 desse mês, para dar início ao fabrico das respectivas insígnias.11
Veja-se o meu trabalho Inéditos da Real Ordem da Torre e Espada (Lisboa: 2008), citado na bibliografia e acessível
em: www.estudosdenumismatica.org/Emblemática
10
IAN/TT, MR Livro 1123: Pessoas Agraciadas com Comendas, Hábitos das Ordens Militares deste Reino, em o anno
de 1826 até 1833. Demos conhecimento público desse registo em 1999, num artigo publicado no Jornal de Letras e
depois reproduzido na Revista Moeda, Garrett no Porto e a Nova Ordem da Torre e Espada.
11
Devo ao senhor Dr. António Mourato, autor do livro sobre a vida e a obra de João Baptista Ribeiro, citada na
bibliografia, a informação de que, nos apontamentos retirados do arquivo pessoal do pintor, hoje recolhido na
Câmara Municipal do Porto, constam evidências documentais de que: 1 – o desenho das insígnias foi feito pelo
pintor, a encomenda de Palmela; 2 – foi Palmela que os levou para Londres, a 30 de Julho, para serem passados ao
metal; 3 - foi ainda o pintor que fez as alterações ao brasão de armas da Câmara Municipal do Porto, por ordem de
D. Pedro, nele incluindo o colar da nova Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito.
9
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Por decreto de 20 de Setembro de 1834, Dona Maria concedeu o grau de Grã-Cruz da
Ordem a D. Pedro, como segue, no próprio dia em que as Cortes aprovaram a sua maioridade
e o fim da regência:12
S. M. I. o Duque de Bragança, D. Pedro de Alcantara
- Grão-Cruz da Ordem da Torre e Espada
Muito Alto e Muito Poderoso Príncipe, e Senhor Dom Pedro d´Alcantara, Duque de Bragança, Meu
Muito Amado, Querido e Prezado Pai.
Eu Dona Maria, por Graça de Deus, Rainha de Portugal, dos Algarves, e seus Domínios, Envio Muito saudar a Vossa Majestade Imperial, como Aquele que sobre todos Amo e Preso. Desejando dar a Vossa Majestade
Imperial um publico testemunho do vivo amor, e respeito, e gratidão que consagro e Tributo à Augusta Pessoa
de Vossa Majestade Imperial, já como filha carinhosa, e já como Rainha de Portugal, que ao esforçado Valor
e Heroicidade de Vossa Majestade Imperial Devo a restituição de Meu usurpado Trono, empresa esta tão
gloriosa, que para a levar a efeito, e felicitar a Nação Portuguesa, restituindo-lhe seus Foros e Liberdades, não
duvidou Vossa Majestade Imperial, expor seus dias, com quebra de sua preciosa saúde, e Querendo desempenhar este dúplice dever de reconhecimento para com Vossa Majestade Imperial, ofereço a Vossa Majestade Imperial a Condecoração de Grão-Cruz da Antiga e muito Nobre Ordem da Torre e Espada do Valor, Lealdade e
Mérito, que rogo a Vossa Majestade Imperial se digne aceitar como oferta de meu amor filial.
Muito Alto, e Muito Poderoso Príncipe e Senhor Dom Pedro d´Alcantara, Duque de Bragança, Meu
Muito Amado, Querido e Prezado Pai, Nosso Senhor Haja a Pessoa de Vossa Majestade Imperial em sua santa
guarda. Escrita no Palácio de Queluz, em 20 de Setembro de 1834. = De Vossa Majestade Imperial. = Bôa
Filha Extremosa e Grata = Rainha = Brito Pereira do Carmo.-

É natural que as insígnias de Grã-Cruz da nova Ordem tenham sido mostradas e entregues
ao pai no seu leito de morte, já que faleceu quatro dias depois. No entanto, toda a cena
romântica descrita pelo biógrafo Pedro Calmon, de que a jovem rainha teria “atirado ao
pescoço do pai moribundo, o colar da Ordem”,13 sabe-se agora que não corresponde à verdade histórica, o colar não se encontrava no caixão de D. Pedro, apenas a placa e o pendente
da banda de seda azul-ferrete, com que o seu corpo terá sido revestido, depois de ter sido
autopsiado e vestido com a farda com que entrou vitorioso em Lisboa.
3 – O pendente da Banda das Três Ordens Militares Portuguesas, de Cristo, de Avis e de
Santiago
É das quatro peças encontradas a mais interessante e aquela donde se pode deduzir a conclusão mais inesperada e surpreendente. Vejamos primeiro as suas características: dimensões
– altura com argola: 79,3 mm e sem argola: 65 mm. Oval com moldura de corda: 59 x 46,5
x 9 mm. Peso: 30,35 g
12
13

IAN/TT, MR 914, livro 1.º, fol. 16 v. Transcreve a Carta Régia de 20 de Setembro de 1834
Veja-se a romântica descrição em O Rei Cavalleiro, pp. 309-310
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Ou seja, é uma oval de prata esmaltada e dourada, com uma moldura de corda dourada,
na frente o centro estava esmaltado a branco, onde assentam as cruzes das três Ordens Militares de Cristo, Avis e de Santiago, esmaltadas de suas cores (vermelho, verde e vermelho),
encimadas pelo Sagrado Coração de Jesus, esmaltado de várias cores. Reverso liso, dourado.
Tem o formato bojudo da época (em forma de sabonete, espessura de 9 mm), mas de
pequenas dimensões, a oval não chega aos 6 cm de altura, quando as insígnias conhecidas de
D, João VI, do mesmo formato e tipo (ou seja, sem a coroa real e do mesmo estilo bojudo),
medem 96 x 70 x 17 mm.
Extraordinária descoberta!
A questão que de imediato se levanta é esta: o que faz uma insígnia de criança no caixão
de D. Pedro?
Porque essa é a conclusão surpreendente, este pendente, ou medalha da banda, corresponde
em tamanho e em tipo, às insígnias que os senhores Infantes deste reino usavam quando eram
crianças, isto antes da ida para o Brasil em 1807.
Desta descoberta saiu outra igualmente emocionante: nos retratos de Dona Maria II dessa
época encontra-se bem visível a representação de um pendente destas três Ordens Militares
do mesmo tipo e estilo emblemático; e, no “Inventário por óbito da Rainha D. Maria II”,
cujo original também se encontra na Torre do Tombo em Lisboa, vem uma descrição exacta
do pendente e da placa desta Ordem, tal como se vê representada no conhecido quadro de
John Simpson, de c. 1840, existente no Museu Imperial em Petrópolis:
«Herança de Sua Magestade a Rainha Dona Maria 2.ª – 1854-57
Inventário n.º:
32 – Uma medalha de figura oval, e de ouro, tendo esmaltado de diferentes cores as três Ordens
Militares, pesa uma onça, meia oitava e vinte e quatro grãos, av. 12$000 réis (peso 31,676 g; monte
B, coube à infanta Dona Maria Anna – foi para a Saxónia Real)
113 – Um placar de prata, formado de raios, cortado fingindo pedrinhas, com sobrepostos no
centro também formados de raios com as cruzes das três Ordens Militares, e na cabeceira coração,
tudo de ouro esmaltado de diferentes cores, pesa... (34,66 g) av. 4$000 réis (Monte A, coube a
D. Luís I, desapareceu)»14

Uma insígnia das Três Ordens Militares conjuntas – A reunião numa só insígnia dos distintivos das antigas Ordens Militares de Nosso Senhor Jesus Cristo, de S. Bento de Avis e de Santiago da Espada, teve lugar a 19 de Junho de 1789, no reinado de D. Maria I, em simultâneo com
a reforma das insígnias das Ordens, que desde então passaram a incluir o distintivo do Sagrado
Coração de Jesus (nos graus de Comendador de Grã-Cruz, este último criado nessa ocasião).
A nova insígnia, conhecida como a Grã-Cruz ou a Banda das Três Ordens Militares de Cristo,
Avis e Santiago, passou desde então a representar o emblema da dignidade de Grão‑Mestre das
14

IAN/TT, Casa Real, caixas 4663, maço 3.º e caixa 4664, maço 8.º
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Ordens Militares, para uso exclusivo do soberano ou do regente do reino, e também do príncipe
herdeiro, como Comendador-mor das Ordens. Na mesma ocasião foi criada um outro novo
distintivo para os Infantes, a Grã-Cruz ou Banda das Duas Ordens Militares de Cristo e de Avis.
As insígnias primitivas eram ovais bojudas, de ouro, ou de prata dourada, com ou sem esmaltes brancos no campo central e normalmente com o reverso liso. Os registos documentais
existentes dão conta de que, cerca de 1812, foram enviados para o Brasil vários exemplares de
um novo tipo, uma grande oval de filigrana, de prata dourada, pendente de uma coroa, que
acabaria por se transformar no tipo utilizado pela Casa Real após o regresso do Brasil, quando
D. João VI iniciou a troca de condecorações com muitas casas reais europeias.
No reinado de D. Maria II, como já vimos, a rainha só usou do modelo antigo, uma
pequena oval sem coroa, com o centro esmaltado de branco. No entanto e na mesma altura,
o seu marido, o rei D. Fernando II, usava dos dois tipos indistintamente, como se pode deduzir das peças catalogadas no “Inventário da Herança de D. Fernando”, contendo a relação
dos objectos remetidos para o Palácio da Pena em Setembro de 1856, onde estão registadas
medalhas de Grã-Cruz das Três Ordens Militares, sem coroa e com coroa transfurada (ou seja,
sem forro interior). 15
O modelo filigranado e coroado, de mais reduzida dimensão, seria depois utilizado pelos senhores reis de Portugal, até à implementação do regime republicano, que aboliu todas as Ordens
dinásticas e nobiliárquicas. Seria mais tarde restaurado pelo presidente major Sidónio Pais, em
Dezembro de 1918, como distintivo do Grão-Mestre das Ordens Militares e Honoríficas.
Actualmente, a Banda das Três Ordens Militares é o distintivo emblemático da chefia do
Estado Português, reservado ao Presidente da República nas suas funções de supremo magis
trado da Nação.
Uma conclusão inesperada e surpreendente
A conclusão é agora óbvia e só pode ser uma, dado que a única personagem presente na morte
de D. Pedro, com direito a usar da Banda das Três Ordens Militares, símbolo emblemático da
chefia do Estado Português, além dele próprio, como regente, era a rainha D. Maria II.
Uma hipótese, uma tese – Nunca saberemos ao certo o que terá acontecido, nos últimos
momentos antes do funeral do duque de Bragança D. Pedro. Mas podemos imaginar essa
cena, quando, depois do seu corpo ter sido vestido e revestido com as insígnias do Tosão de
Ouro e da banda de Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e
Mérito, a sua filha e a imperatriz Dona Amélia terão querido vê-lo e despedir-se do seu pai
e marido.
Uma das duas – talvez a imperatriz sua viúva – terá notado a falta da banda das Três Ordens Militares, com que D. Pedro se fez retratar no Porto, como regente do reino. Terá então
pedido ao camareiro que fosse buscar uma, para colocar no féretro, juntamente com as outras
insígnias própria da sua condição real.
15

IAN/TT, ex-A.H.M.F., Livro MF, 7803: Inventário da Herança de D. Fernando, s/d (1853-1856), fol. 285-325
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Terá então o camareiro regressado com a notícia de que não havia nenhuma insígnia dessas disponível, já que, depois da morte d´El-Rei o Senhor D. João VI, fizeram-se partilhas
entre os cinco filhos e filhas, e as insígnias das Três Ordens que eram de uso corrente pelo rei,
tinham sido repartidas.
E as insígnias de grande estado, de grossos brilhantes e diamantes, eram propriedade do
Tesouro Real.
E nada existia também nos pertences de Sua Majestade Imperial que tinham vindo do Porto,
além do seu Tosão de Ouro, de que nunca se separava. Nem Ordens brasileiras lá se encontravam,
parece – teria dito o camareiro – que o Senhor D. Pedro deixou no Brasil tudo o que era brasileiro,
nada quis trazer consigo. E a imperatriz Dona Amélia terá então confirmado, de facto assim foi.
Terá sido nesse momento que a jovem rainha de 15 anos, a rainha-criança, terá dito:
“Se não temos mais nenhuma, eu lhe dou a minha...”
E tirou a banda que envergava nesse dia e entregou-a ao camareiro para que a colocasse no
caixão junto com as outras insígnias, por ser da sua condição de rei e regente de Portugal, que
ele a tivesse consigo para sempre.
A Banda das Três Ordens Militares, de Cristo, de Avis e de Santiago, encontrada nos restos
mortais do senhor D. Pedro, duque de Bragança e imperador do Brasil, era pertença de Dona
Maria II, era o seu pendente de uso corrente, de prata dourada e esmaltada, muito provavelmente fabricado em Lisboa em 1833-34.
Uma nota final
Faz mais de 30 anos que iniciei um projecto pessoal de investigação documental e iconográfica das insígnias emblemáticas das antigas Ordens Militares Portuguesas. De todas as Ordens
que estudei e pesquisei em arquivos e bibliotecas, em colecções particulares e públicas, em
Portugal, no Brasil e no estrangeiro, onde fotografei, medi, pesei e observei muitas centenas
de insígnias, nenhuma me prendeu mais a atenção do que a Banda das Três Ordens Militares.
Porque ela é a expressão emblemática da chefia do Estado português, é a insígnia que
distingue Portugal como Estado soberano; porque ela está muito mal estudada e pior ainda
descrita, em tudo o que são textos oficiais ou particulares.
Ao longo de muitos anos tentei escrever a sua história, a narrativa do seu ordenamento
cronológico, iconográfico e industrial, desde que foi instituída em 1789 pela rainha Dona
Maria I. Tentei e quase consegui, mas sempre encontrei nessa narrativa um momento vazio,
faltava sempre um elo de ligação entre as insígnias do antigo regime, e as insígnias do regime
constitucional, bem mais fáceis de estudar e de ordenar.
Graças à iniciativa da Dra. Valdirene do Carmo Ambiel, e às suas extraordinárias descobertas na exumação dos restos mortais do Senhor D. Pedro, esse elo perdido foi recuperado,
agora já é possível escrever essa história.
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Insígnias da Ordem do Tosão de Ouro
À esq. - Insígnia recuperada da
urna funerária de D. Pedro
Ouro com esmaltes,
dim. 117 x 64 mm. Peso 94,4 g
Fabrico português
Foto: Beatriz Monteiro

À dir. - Insígnia de D. João VI
na colecção Spada
Ouro com esmaltes,
dim.130 x 71 mm. Peso 98 g
Fabrico português
Foto: Museu da Legião de Honra
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À dir. - D. Pedro I do Brasil, 1826
Autor: Simplício Rodrigues de Sá
Foto: Museu Imperial de Petrópolis
Onde aparece representado
o rico hábito do Tosão de Ouro,
com a sua guarnição de brilhantes,
oferecido por D. João VI em 1821,
a bordo da nau de regresso a Portugal

À esq. - retrato de D. Pedro,
datável de finais de 1832.
Autor: Anónimo, s/d
Foto: Museu Histórico Nacional
A insígnia da Ordem do Tosão de Ouro
nele representada é a única que apresenta
reais semelhanças com a insígnia exumada
em 2012.
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Placa de Grã-Cruz da nova Ordem Militar da Torre e Espada, exumada da urna de D. Pedro. Prata esmaltada e dourada.
Dia. 74 mm; altura com torre 87,2 mm; esp. 6,5 mm. Peso 41,1 g.
Fabrico inglês, sem marcas (Londres, 1832-1833). Centro, torre e estrela aplicados sobre um resplendor com raios
transfurados e centro liso no verso (com fecho de alfinete). Fotos: Beatriz Monteiro

Insígnia pendente de colar de Comendador ou de Grã-Cruz, com marcas de contraste de Londres de 1833.
Fabricante A. J. Strachan. Prata esmaltada e dourada.
Dia. 78 mm; alt. 89 mm. Peso 90 g. Foto do autor
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Pendente da banda
da Grã-Cruz da nova
Ordem da Torre e
Espada, exumada da
urna de D. Pedro.
Prata esmaltada e
dourada. Dia. 39 mm;
h. 65 mm; esp. 6,2 mm.
Peso 19,7 g.
Torre com ameia
direita. Fabrico inglês
sem marcas (Londres,
1832-33).
Fotos: Beatriz Monteiro

Desenhos de pendentes da banda de Grã-Cruz e do colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e
Mérito: à dir. - publicados em Lisboa em 1881 (Silva e Tavano): a argola de suspensão agarra no telhado cónico da torre.
à esq. - publicados na Alemanha em 1870 (Schulze, suplemento): a argola de suspensão agarra num barrilete colocado
sobre a ameia da torre.
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Em cima: tal como foi retirada
Em baixo: depois de tratada e limpa

Medalha pendente da banda das Três Ordens Militares Portuguesas, de Cristo, Avis e
Santiago, exumada da urna de D. Pedro (anverso e reverso). Prata esmaltada e dourada.
Fabrico português (Lisboa, c. 1833-34) altura 79,3 mm c/argola Oval bojuda 59,0 x
46,5 x 9 mm. Peso:30,35 g. Fotos: Beatriz Monteiro
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Pendentes da banda das Três Ordens Militares Portuguesas:
em cima - Insígnia de um filho do Príncipe Regente D. João, de c. 1801. Prata dourada com esmaltes.
Oval plana, 73 x 54 x 2 mm
em baixo - Insígnia do Príncipe Regente D. João, de c. 1807. Prata dourada com esmaltes. Oval bojuda, 96 x 70 x 17 mm
Fotos do autor
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À esq. - D. Maria II, c. 1833.
Com pendente da banda oval,
de infante, dourada e encordoada.
Anónimo, Escola inglesa.
Foto: Palácio Nacional de Mafra.

À dir. - D. Maria II, c. 1840.
Neste retrato figuram as duas insígnias
(placa e pendente da banda)
descritas no inventário de 1854-57
John Simpson.
Foto: Museu Imperial de Petrópolis
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Nicolas-Eustache Maurin, A morte de D. Pedro, gravura colorida à mão, Paris, 1834.
Desenho de grande realismo, onde se podem observar, do lado direito, o duque de Saldanha, a rainha D. Maria II
com a sua banda das Três Ordens, e a imperatriz Dona Amélia.

A Ordem de D. Pedro I, Fundador do Império
do Brasil (1826), serviu de modelo para o desenho
das insígnias da nova Ordem Militar da
Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito,
instituída pelo mesmo D. Pedro no Porto,
como regente em nome de D. Maria II (1832)
Foto: Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro
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As mais antigas ilustrações da
Banda das Três Ordens Militares
Portuguesas
Desenho de Domingos Sequeira,
gravado por Queirós em 1817,
para o livro “Direitos Nacionais
da Monarquia...”,
Imprensa Nacional,
Lisboa, 1818

Desenho do rosto das “Obras Póstumas
de Manuel de Figueiredo”,
Imprensa Nacional, Lisboa, 1804
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João Freire, Sara Vidal Maia, Denise Santos, Luísa Veloso, Sílvia Tereso,
Ana Isabel Teixeira e Filipa Isabel Teixeira
Em 2011 uma equipa de universitários, voluntários e benévolos, iniciou uma pesquisa sobre
bibliografia portuguesa relativa a populações ou comunidades humanas vivendo em espaços
marítimos ou fluviais e praticando actividades económicas, profissionais, de sobrevivência ou
de lazer ligadas ao mar e aos aquíferos. O projecto, acordado com a Sociedade de Geografia
de Lisboa e a CEPSE (Cooperativa de Estudos e Intervenção em Projectos Socioeconómicos),
e coordenado pelo primeiro dos subscritores, tinha à partida os seguintes objectivos:
1. Proceder a uma pesquisa bibliográfica de obras que descrevam, caracterizem e analisem
as comunidades marítimas portuguesas, nomeadamente trabalhos científicos da área das ciências sociais e humanas (história, etnologia, sociologia, antropologia, psicologia, linguística,
etc.);
2. Organizar os resultados dessa pesquisa numa base de dados informática, que virá a ser de
livre acesso, podendo ser sujeita a actualizações posteriores;
3. Numa fase conclusiva do projecto, publicar em papel uma versão adequada desses mesmos resultados;
4. Ao repertoriar os estudos existentes sobre este tema, contribuir para pôr em evidência
e sugerir as questões e subtemas merecedores de atenção, investigação e aprofundamento
por parte dos cientistas sociais, ou facilitar a candidatura a concursos para financiamento de
projectos de investigação.
O âmbito da pesquisa reporta-se a Portugal (continental e insular), aos portugueses (incluindo, por exemplo, os pescadores de origem açoreana nos Estados Unidos) e aos territórios
que já estiveram longamente sob administração colonial portuguesa. O arco temporal para
as datas de edição das obras a recensear privilegia o período compreendido entre meados do
século XIX e a actualidade. O tipo de bibliografia considerada (com exclusão de documentação arquivística ou museológica e em outros suportes que não o papel) abrange as obras
monográficas e os analíticos de publicações em série ou antologias, editadas em Portugal ou
no estrangeiro (mas não os títulos de periódicos).
A divisão de tarefas entre os membros da equipa foi feita com base na distribuição geográfica dos fundos documentais existentes, tendo sido privilegiados os seguintes: bibliotecas e repositórios universitários; bibliotecas municipais de concelhos ribeirinhos de costas marítimas
ou margens fluviais; e fundos públicos vocacionados para esta temática ou de com obrigação
de depósito nacional.
Ao fim de dois anos de pesquisas, ultrapassou-se folgadamente o patamar quantitativo que
se havia almejado como mínimo desejável (500 referências) e procede-se neste texto a um
balanço e ao apuramento das conclusões de maior significado do trabalho realizado.
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Fundamentos conceptuais do tema
Desde há muito que os Homens percorrem os mares buscando o sustento da pesca, comerciando, pirateando, guerreando, descobrindo novas terras ou impondo regras de direitos
de soberania ou de convenções internacionais: foram os mareantes de antanho ou os navegadores renascentistas e da modernidade. Durante alguns séculos, o transporte de pessoas entre
continentes foi assegurado essencialmente por navios apropriados, que hoje subsistem quase
só através do negócio turístico dos cruzeiros ou na cabotagem costeira e interinsular. Para assegurar esta conquista de espaços inóspitos, houve que apetrechar devidamente portos em povoações ribeirinhas bem abrigadas, e sinalizar os recortes costeiros ou submarinos para minimizar os riscos do acidente marítimo. Desde o século XIX, as sociedades mais desenvolvidas
adquiriram hábitos de vilegiatura praiense constituindo novas populações que, embora de
modo temporário e pelo prazer, passaram também a relacionar-se com maior intensidade
emocional com o mar. Mais recentemente, a indústria extractiva aperfeiçoou-se ao ponto de
conseguir explorar economicamente uma parte dos recursos geológicos existentes nos fundos
marinhos. E, nas últimas décadas, a fracção mais rica do mundo viu crescer de forma assinalável a navegação de recreio, de aventura ou de competição desportiva, e outras formas de
apropriação dos ambientes marítimos (com o mergulho, o surf, o safari fotográfico, etc.).
Estas diversas situações estruturais criaram naturalmente e desde há muito as condições
para a constituição de populações ou comunidades cujo principal meio de subsistência era o
mar, sobretudo nos domínios da pesca, do transporte mercantil, das marinhas de guerra ou
das actividades portuárias. De modo semelhante, os espaços aquáticos interiores de estuários,
rios, lagos ou lagunas proporcionaram meios de vida e subsistência a pescadores e barqueiros
ou sustentaram a estruturação, mais ou menos permanente, de populações entre-o-mar-e-aterra (descarregadores e vendedores do pescado, mariscadores, apanha do sargaço ou moliço,
etc.) ou ainda de pescadores amadores e de povoamentos litorais rudimentares, ou mais raramente de habitantes palafíticos.
No núcleo central destas actividades encontramos inevitavelmente o artefacto barco –
com os seus indispensáveis arquitectos, engenheiros e artífices da construção naval –, com
uma longa história de utilidades, afectos, heroicidades e tragédias. Encontramos também,
de modo mais periférico, o enorme esforço dos canais dragados, a edificação dos molhes
de abrigo e cais de acostagem, da farolagem, dos estaleiros de construção, das oficinas e dos
armazéns portuários, das alfândegas e capitanias marítimas, das lotas e ainda das armações e
artes de pesca fixadas em certas zonas costeiras. Mas este património material (a que haveria
que acrescentar a hoje importante arqueologia submarina) é apenas o suporte, o quadro ou
o instrumento de trabalho de vivências humanas intensas em que o risco do naufrágio é um
elemento psicológico central. Foi porventura esta circunstância que, mais especificamente,
ajudou a diferenciar estes grupos humanos de todos os outros, criando aquilo que designaríamos por civilizações marítimas e que podemos entrever em cientistas marcantes do século XX
(Malinowski, 1922; Braudel, 1949), que outros autores polarizaram na relação de confronto
entre as figuras do oficial sanitário/alfandegário e do marinheiro (Cipolla, 1992) e, no caso
histórico português, que se corporizou na nossa enfatizada epopeia do nauta aventureiro
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(Pedrosa, 2000). As práticas e representações sociais, as linguagens, os imaginários, as crenças
destas gentes são matéria-prima de que se pode alimentar a investigação científica actual, em
diversos campos das ciências sociais e humanas.
Afinamentos ditados pela experiência e limitações insuperáveis
À medida que o recenseamento das obras foi sendo realizado verificaram-se alguns desajustamentos ou disfuncionalidades das normas de trabalho estabelecidas à partida. Em certos
casos, foi possível realizar correcções ditadas pela prática; noutros casos, tal não foi praticável
e constituem assim limitações estruturais do trabalho por nós realizado que os seus futuros
utilizadores deverão ter em conta.
A primeira dificuldade encontrada foi talvez a aplicabilidade prática da estrutura classificativa do conteúdo temático das obras recenseadas. A respectiva tabela (pré-existente no
formulário electrónico criado) mostrou-se muitas vezes pouco apta para enquadrar os textos
selecionados, seja pela existência de categorias demasiadamente estreitas ou especializadas,
seja pelo inevitável recurso a categorias-refugo (tipo “outros…”) pouco operativas para a
investigação. Por exemplo, teremos privilegiado em excesso as desagregações por categorias
profissionais, quando muitas vezes as obras recenseadas focavam outras temáticas, não profissionais. Por outro lado, inevitavelmente, nestas condições, grande número de categorias ficaram sem aplicação, o que, sendo frustrante, sempre indica a inexistência de bibliografia em
temas potencialmente interessantes, de que adiante damos nota, e que era um dos objectivos
deste projecto.
Uma segunda constatação que se evidenciou ao fim de alguns meses foi a relativa escassez
de obras de estudo ou investigação científica sobre estas populações ou comunidades, no
sentido que actualmente se atribui a tais qualificativos. Ou então a mera referência a aspectos sociais dos operadores das pescas em obras centradas sobre a biologia marinheira ou
a gestão dos recursos pesqueiros. Assim, rapidamente alargámos os critérios de escolha aos
textos novecentistas ou da primeira metade do século XX que, não respondendo às exigências
actuais do trabalho académico (com sistemática referência das fontes, revisão da literatura
relevante, indicação da bibliografia de referência, etc.), correspondiam contudo ao que nessas
épocas era aceite como o tipo de escritos mais rigorosos que se produziam sobre tais matérias.
O mesmo se fez a diversas monografias locais de povoações costeiras que, conquanto incluíssem muitos outros aspectos (históricos, económicos, culturais, etc.), também não esqueciam
a sua componente piscatória ou portuária. Embora déssemos prioridade às obras referentes ao
período histórico que se inicia com a Revolução Liberal, alargámos também o campo de pesquisa aos tempos do Antigo Regime e mesmo, em certos casos, à Época Medieval. Para além
destes trabalhos (geralmente de carácter histórico ou etnográfico) sobre grupos populacionais
ligados ao mar, alargámos o âmbito das nossas buscas às obras de mera recolha de informação,
documentos ou artefactos culturais que testemunhavam da existência de vivências e de traços
identitários dessas comunidades (tais como ex-votos, compromissos marítimos, etc.), isto é,
de materiais passíveis de serem hoje, ou mais tarde, analisados para fins de trabalho científico.
A uns e a outros atribuímos o qualificativo de “estudos”, tal como o fizemos para as teses de
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mestrado e doutoramento ou outros resultados de projectos de investigação científica na área
das ciências sociais e humanas realizados no último meio-século.
Um terceiro alargamento do campo de pesquisa foi feito para as obras memoriais ou testemunhais relatando biografias e sobretudo vivências e experiências colectivas dessas populações. Embora tal já estivesse previsto no projecto inicial para uma segunda fase de recolha,
preferiu-se integrar esta outra natureza de obras publicadas sobre a vida no mar e nas suas zonas ribeirinhas já nesta campanha, sobretudo por razões de economia de esforços, ao procurar
esgotar-se a pesquisa em cada uma das bibliotecas ou fundos bibliográficos que fomos percorrendo. Assim, constam deste levantamento um conjunto importante de obras publicadas
sob a rubrica de “memórias e testemunhos”, capazes de igualmente constituírem material
analisável por futuros investigadores científicos de diversas disciplinas.
Integrámos ainda na nossa recolha algumas obras que, tendo por base um trabalho sério de
pesquisa, estudo ou investigação, têm uma forma adequada para ser lida por públicos muito
diversificados, nomeadamente com abundante recuso a imagens fotográficas. Identificámos
tais livros com o labéu de “obras de divulgação”, para as diferenciar claramente das anteriores.
Contudo, deve esclarecer-se que continuámos a excluir do nosso campo de pesquisa as
obras literárias de ficção, poesia ou teatro que tivessem o mar por tema, trama ou contexto
da narrativa, tal como os artigos da mesma natureza ou meramente informativos publicados
na imprensa. Também estiveram excluídos desde a concepção deste projecto os relatórios
técnicos ou administrativos e os normativos, regras jurídicas ou legislação relativos ao mar e
aos seus usos (náuticos, económicos, militares, ambientais, etc.), bem como os estudos biológicos, geológicos ou fisico-químicos sobre os oceanos e outras massas líquidas, hoje muito
abundantes. Foram também sempre excluídos os livros versando as ciências e as técnicas náuticas (construção e arquitectura naval, navegação, astronomia, climatologia e meteorologia),
a maior parte da chamada história marítima (incluindo os descobrimentos, e as guerras e as
batalhas no mar) e os livros especificamente dedicados a navios e embarcações.
No que toca às bibliotecas e fundos bibliográficos repertoriados, por escassez de recursos
humanos próprios, ficaram algo descobertas as bibliotecas municipais do litoral minhoto (em
particular a Biblioteca Rocha Peixoto, da Póvoa de Varzim), as da península de Setúbal e as do
Algarve, embora algumas das principais obras existentes nestes depósitos tivessem sido encontradas em outros locais, o que minimizou esta limitação. Também não puderam ser pesquisados in loco os fundos documentais de instituições como o IPIMAR, a Faculdades de Ciências
e Tenologias da Universidade Nova de Lisboa, o Eco-Museu do Seixal, o Museu do Trabalho
de Setúbal, o Museu das Conservas de Portimão, a Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura
ou o Departamento de Arqueologia Submarina da Secretaria de Estado da Cultura. Por outro
lado, a existência de catálogos electrónicos consultáveis on line permitiu com mais facilidade
chegar a quase todas as bibliotecas universitárias do país, embora à custa de um empobrecimento da informação (por nós considerada a mais rica, original e importante) fornecida aos
futuros utilizadores deste instrumento de investigação sobre a “síntese do conteúdo” da obra
recenseada. Porém, foi esta prática, utilizada mais intensamente na fase final de execução do
projecto, que nos permitiu atingir o patamar quantitativo visado. De registar também que
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não nos foi possível aceder às bibliotecas de países estrangeiros onde se supõe haver obras
interessando o nosso objectivo (casos dos Estados Unidos da América, de Angola, de Moçambique, da Guiné, da União Indiana, etc.). Em concreto, podemos dizer que ficaram cobertas
as grandes instituições universitárias e as culturais de marinha, e as bibliotecas públicas de
Lisboa e dos municípios da costa situados entre o Porto e a capital.
Estas diversas limitações poderão ser superadas por futuros projectos que se proponham
completar os resultados actualmente alcançados, para os quais o instrumento informático
criado será um ponto de partida perfeitamente utilizável e já significativo.
Discussão sobre os levantamentos efectuados
Fazemos este ensaio de balanço final em dois tempos: por tipo de obras e áreas temáticas,
num primeiro momento; e identificando os temas até agora pouco estudados, numa segunda
aproximação.
A investigação actual sobre populações ou comunidades marítimas portuguesas é ainda relativamente restrita. Autores como Henrique Souto, Luís Martins ou Francisco Oneto Nunes
nas áreas da geografia humana e da antropologia, Álvaro Garrido, Inês Amorim ou Amélia
Polónia na área da história, e Carlos Diogo Moreira na sociologia têm-se distinguido nos
últimos vinte anos com abundante produção científica e difusão editorial. Estes autores constituem uma espécie de segunda vaga dos universitários pioneiros de meados do século XX
que terão sido uma Raquel Soeiro de Brito (na escola geográfica de Orlando Ribeiro) ou os
discípulos de Lindley Cintra na linguística, que estudaram os falares particulares de diversas
comunidades piscatórias da nossa costa.
Mas, ao lado destes investigadores universitários, outros historiadores amadores e eruditos locais se empenharam na recolha de vestígios das culturas marítimas ou na elaboração
de monografias históricas de povoações situadas na orla litoral, abrangendo naturalmente
referências aos seus embarcadiços. Nomes como os de Alberto Iria (ex-votos, etc.), Albino
Lapa (compromissos) sobressaem de outros como Luís Correia Peixoto (sobre Peniche), João
Pereira Mano ou Manuel Luís Pata (Figueira da Foz), continuadores dos esforços de eruditos
locais mais antigos como António dos Santos Graça (acerca da Póvoa de Varzim).
As teses académicas de doutoramento ou mestrado incidiram também, pontualmente, nos
últimos trinta anos, sobre tal ou tal povoamento costeiro, ou sobre comunidades piscatórias
ou de embarcadiços mais postas em evidência por livros emblemáticos de antropólogos ou
novelistas que escreveram debaixo das condições políticas da ditadura, como Ernesto Veiga
de Oliveira e Fernando Galhano, Alves Redol ou Bernardo Santareno. A título de exemplos,
citemos apenas os casos de Alfreda Cruz (Sesimbra), Rui Cascão (Figueira da Foz), Mariano
Calado (Peniche), Ana Maria Lopes (pescas diversas), Eduardo Oliveira (Sesimbra), Luísa
Blot (portos), Maria da Conceição Silva (Buarcos), Adelaide Santos (avieiros), Almeida Cavaco (petroleiros) ou Carina Veludo (marinheiros). Mas seria necessário aqui acrescentar um
número muito significativo de outros trabalhos académicos mais modestos, mas com idênticas características. É igualmente de referir a existência de alguns estudos recentes sobre comunidades piscatórias nos territórios tropicais que foram antigas colónias portuguesas.
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Houve ainda os autores estrangeiros que, em modo de observação participante, se entrosaram no seio de certas comunidades piscatórias, e dessa experiência lograram publicar obras
que tiveram algum impacto em Portugal e no estrangeiro: Alan Villiers entre os bacalhoeiros,
Jan Brogger na Nazaré ou Sally Cole sobre as mulheres de Vila Chã.
Se recuarmos para um período mais precoce, entre meados do seculo XIX e o primeiro
terço do século seguinte, encontramos algumas obras de grande fôlego e alguns nomes incontornáveis como os de Baldaque da Silva para as pescas, Adolfo Loureiro para os portos, Alberto Sampaio e Leite de Vasconcelos para os estudos histórico-etnográficos, e historiadores ou
cronistas navais como Maurício de Oliveira, Quirino da Fonseca, Vicente de Almeida d’Eça,
Henrique Lopes de Mendonça, Gago Coutinho, Fontoura da Costa, João Braz d’Oliveira ou
Joaquim Pedro Celestino Soares, estes focados sobretudo nos feitos dos seus antepassados em
acções militares, mas que igualmente recuperaram ou preservaram memórias de episódios
mais comuns patentes na vida de todos os homens do mar. Esta tradição, também memorialista e autobiográfica, parece estar em vias de renovação por parte de oficiais da Armada da
segunda metade do século XX que conheceram as últimas guerras de África e protagonizaram
a mudança política de Abril de 1974.
Conclusões e pistas para futura investigação científica
Façamos agora um balanço final a partir do esquema de classificação temática por nós utilizado, para identificarmos as áreas a descoberto, para onde deveria ser mais utilmente canalizado o esforço de investigação científico de professores universitários e estudante avançados.
O número total de registos bibliográficos por nós conseguido (656) está decerto longe da
totalidade das obras existentes. Porém, além de alguns temas específicos em que nos teremos
abeirado dos confins desse universo, é já uma amostra quantitativamente suficiente para que
possamos abalançar-nos a tal exercício, que é meramente indicativo e aproximativo.
No que respeita às pescas, pode dizer-se que tem sido o tema mais abundantemente tratado,
quer em estudos de amadores ou de académicos, quer em obras memoriais ou de simples
divulgação. Ainda assim, a pesca artesanal praticada nas zonas costeiras, lacustres e fluviais
do Portugal continental e a pesca longínqua do bacalhau (onde avulta o filão de pesquisa de
Álvaro Garrido) ocupam quase absolutamente este stock – que inclui uma parte significativa
ligada à sua histórica religiosidade – enquanto os pescadores do arrasto e os sediados nos
arquipélagos da Madeira e dos Açores foram até agora alvos pouco prezados pelos investigadores. As perspectivas disciplinares da história, da etnografia e da antropologia dominam
aqui largamente.
Quanto à marinha mercante, é muito escassa a produção bibliográfica existente, um pouco
menos em termos históricos, mas confrangedoramente ausente no que toca a estudos sobre
a época contemporânea. Nem sequer obras testemunhais ou documentais (por exemplo, sobre as companhias ou armamento marítimo) se encontram com facilidade, sobrando apenas
aquelo tipo de livros ilustrados sobre navios, em ambientes aquáticos maravilhosos, que tanto
ajudam a compor certas estantes particulares.
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A marinha de guerra, através do saber e gosto literário de muitos dos seus oficiais, ofereceunos uma extensa bibliografia memorial, incluindo as missões passadas nos ambientes ultramarinos, que parece não ter ainda terminado. Mas, concordante com a sua vocação militarsoberanista, a maior parte dos livros e dos artigos publicados versa sobre episódios navais ou
acções heróicas por eles praticadas e muito menos sobre as vivências do pessoal subordinado,
como eram as praças e os sargentos, já para não falar das taifas ou dos auxiliares contratados
em África. Seria, por isso, desejável que aos relatos e análises históricas viessem agora juntar-se
abordagens provenientes de outras disciplinas das ciências sociais e humanas.
A náutica de recreio, decerto pela sua curta existência de pouco mais de um século, é ainda
quase território virgem em matéria de investigação científica, e mesmo no que toca a escritos
testemunhais. É, pois, óbvio o apelo a que profissionais e amadores, antigos e novos investigadores do meio universitário, se interessem com urgência por este novo filão de estudos e
campo de observação das práticas humanas contemporâneas.
Por último, temos o campo mais compósito e diversificado das actividades portuárias e afins.
Pela sua própria natureza, envolve populações, interesses e representações que exigem forte
especialização na abordagem que deles façam os estudiosos. Inês Amorim e Amélia Polónia
são duas investigadoras universitárias que têm prosseguido este caminho na análise histórica
(sobre o Norte do país, o sal, etc.) e que sugerem idênticos esforços para outras regiões e
períodos. Por exemplo, o pessoal de carga e descarga dos portos, dos comércios e entrepostos
alfandegários ou da navegação local dariam motivo para abundantes e variados estudos que
até agora têm rareado.
A história, a etnografia e a antropologia, a sociologia e a psicologia social, a demografia, a
economia ou a linguística, além de outras, são ciências sociais com potencialidade e interesse
na investigação destes temas. Se Portugal só miticamente terá sido um “país de marinheiros”,
está porém particularmente bem posicionado para poder vir a ser uma boa universidade do
conhecimento do mar.

53

Sociedade de Geografia de Lisboa

Nota Final:
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As Condições de Trabalho em Moçambique,
Depois da Abolição da Escravatura.
Direitos e Deveres dos Serviçais e Colonos
e Dos Patrões, em 1880 1
Carlos Lopes Bento 2
A partir da segunda metade do século XIX, a Europa, face ao seu desenvolvimento
económico necessitou, não só de matérias-primas para o seu sector industrial, como também
de escoar a sua produção para outras paragens.
Nessa época, já se equacionavam, seriamente, os problemas resultantes da prática da escravatura e do tráfico de escravos que, pela saída duma mão-de-obra válida, continuava a empobrecer a África Negra, facto que não favoreceria as novas ambições da economia europeia
Uma vez que os colonos europeus e de outras proveniências, pelo seu limitado número e
pelas condições menos favoráveis do clima, dificilmente, poderiam substituir a mão-de-obra
escrava utilizada no sector primário, toda ela manual, tornava-se necessário imaginar um
novo processo, capaz de colmatar tão grave falha.
Os factos, pós 1850, dão-nos disso conta. As viagens exploratórias ao interior profundo
de África, realizadas por vários exploradores europeus, deram a conhecer novas realidades
socioeconómicas e levaram à realização de dois grandes acontecimentos, que viriam transformar
a geografia política e social do continente africano. O primeiro foi a Conferência Geográfica
Internacional, realizada em Bruxelas, em 1876, convocada por Leopoldo II, para a qual Portugal
não fora convidado. Com fins científicos e humanitários, e políticos camuflados, era seu propósito conhecer mais profundamente África. Dela nasceu a Associação Internacional Africana.
Esta Conferência constituiria um primeiro passo para a nova partilha de África, que viria a
ser realidade, com a Conferência de Berlim, segundo grande acontecimento, que teve lugar
em 1884-1885, na qual esteve presente uma representação portuguesa, da qual fazia parte
Luciano Cordeiro, secretário-geral da Sociedade de Geografia de Lisboa(SGL).
A nova política, emanada desta segunda Conferência, iria exigir das nações colonizadores
novas estratégias no que respeita à ocupação territorial, muitas vezes, desrespeitando as históricas fronteiras geográficas e étnicas, à exploração económica e ao domínio político. A partir
de agora tornava-se necessária uma ocupação efectiva, que exigia não só a mão-de-obra necessária à produção de matérias-primas, como também novas formas de organização político-administrativa. O bom selvagem com uma vida calma e sem perturbações iria transformarConferência proferida, na Comissão Africana da Sociedade de Geografia de Lisboa, em 3.3.2011, no Auditório
Adriano Moreira.
2
Antropólogo, doutor em Ciências Sociais- História dos Fatos Sociais, pelo ISCSP, antigo administrador colonial em
Moçambique e sócio e director-tesoureiro da SGL, sendo membro de várias Comissões e Seções.
1
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-se, no indígena selvagem, analfabeto, ignorante e preguiçoso, com uma cultura atrasada, que
era necessário educar e civilizar. Cabia essa missão civilizadora ao homem branco.
Antes de iniciar a abordagem objecto desta Comunicação julgo úteis algumas palavras
sobre o esforço e as múltiplas medidas tomadas, desde o século XVI, pelas autoridades portuguesas para abolir a desumana escravatura e o nefando tráfico de escravos, nos seus domínios
ultramarinos. Enumera-se as principais providências:
Com as leis de 20 de Março de 1570, de 11 de Novembro de de 1595, a Provisão de 5 de
Junho de 1605, a lei 30 de Julho de 1609, e os alvarás de 19 de Setembro de 1761 e de 16 de
Janeiro de 1773 dão-se os primeiros passos para a abolição a escravatura.
A estas, outras medidas se seguiram:
Tratado de 19 de Fevereiro de 1810, assinado no Rio de Janeiro, em que Portugal se obriga
a não permitir a continuação do comércio de escravos em qualquer lugar da costa africana,
fora dos seus domínios.
Acordos de 22 de Janeiro e 8 de Junho, de 1815 e 28 de Julho de 1817, celebrados ente
Portugal e Inglaterra, proibem o tráfico de escravos em qualquer parte da costa de África, ao
norte do Equador.
Decreto de 10 Dez de 1836 que determina a abolição do comércio de escravos em todos
os domínios portugueses.
Tratado de 3 de Julho de 1842, entre a Inglaterra e Portugal que proibe mais uma vez a
escravatura.
Decreto de 25 de Julho de 1842 em que se declara que seja considerado como pirataria o
comércio de escravos e manda aplicar severas penas aos traficantes.
Decreto de 14 de Dezembro de 1854 que ordena o registo de todos os escravos, declarando
livres os que pertencessem ao Estado e que não fossem registados dentro do prazo marcado no
mesmo, concedendo aos escravos o direito de obterem a sua alforria, independentemente, da
vontade dos senhores, contanto que pagassem a estes uma indemnização fixada por árbitros e
proibindo aos senhores infringirem castigos corporais a seus escravos,
Lei de 24 de Julho de 1856 que manda que todos os filhos de mulher escrava de condição
livre, depois da publicação da mesma lei, fossem de condição livre
Decreto de 29 de Abril de 1858 que determina que fossem livres todos os indivíduos escravos existentes em território português no dia em que se completassem vinte anos contados da
data do mesmo decreto.
Decreto de 5 de Fevereiro 1869 que extingue o estado de escravidão em toda a monarquia,
ordenando que os escravos passassem ao estado de libertos e se conservassem nesse estado e
com as condições estabelecidas no decreto de 14 de Dezembro 1854, até ao dia designado
pelo decreto de 29 de Abril de 1858 para a total extinção de escravidão, fixando, para o efeito,
um prazo de 20 anos .
Lei de 29 de Abril de 1875 acaba com a condição servil dos libertos nas Províncias Ultramarinas e estabelece a tutela pública até 21 de Novembro de 1878.
Decreto de 20 de Dezembro de 1875, aprova o Regulamento para a Execução da Lei de 29
de Abril de 1875.
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Decreto 25 de Maio de 1880 aprova, para Moçambique, o Regulamento Geral para o Recrutamento da Mão-de-obra Indígena.
Decreto de 26 de Novembro de 1889, regulamenta o Trabalho Indígena e estabelece o
trabalho obrigatório.
Depois desta enumeração, indicam-se alguns factos que nos fornecem uma imagem, ainda
que pálida, das agruras da escravatura e tráfico de escravos em Moçambique e das tentativas
para a sua abolição.
Sobre os horrores da escravatura e do tráfico de escravos no território moçambicano, e dos seus
nefastos efeitos, o Marquês da Bemposta Subserra3, em 1858, escreveu, corajosa e frontalmente:
“…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Aos Governadores Geraes deve impor-se a maior responsabilidade, quanto ao commercio dos
Escravos; d’estes infelizes existem mais de 20:000, que soffrem e gemem de miseria e fome debaixo
do peso dos ferros d’uma eterna escravidão, na Provincia de Moçambique.
E soffrem, porque tudo falta ao Escravo, excepto um vergalho ou rota para ser açoutado, uma
gargalheira, e um ferro em braza para o marcar, com a firma do proprietario a quem pertence!
E gemem porque nada lhes coube do passado, nada lhes pertence do presente, e nenhuma esperança têem no futuro !
N’aquella Provincia nem vivem, nem vegetam, arrastam-se 20 000 desgraçados, mais desgraçados ainda, do que uma besta de carga, porque esta não carece de vestuário e sobra-lhe algumas
vezes o alimento, em quanto que aquelles andam quasi nús, e soffrem ao mesmo tempo os horrores
da fome, da nudez e do captiveiro!
Não se julgue, porém, que o negro soffre por serem dispendiosos os seus vestidos e sustento; não é
por isso; é pelo aviltamento da sua condição de Escravo; é pela immoralidade dos senhores; é porque
em Moçambique não se acredita que um Escravo pertença á raça humana!!!
Dous alqueires de milho, por mez, e um panno de duas varas de algodão de quatro em quatro,
ou de seis em seis mezes, constituem o sustento e o vestuario d’um Escravo; e ainda assim, sendo tão
pouca cousa, falta-lhe, as mais das vezes, — mantimento para matar a fome — e um panno com
que possa esconder as partes do corpo, que a decência e a honestidade obrigam a guardar occultas.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Os Escravos sam collocados pelos Senhores a par de um rebanho de gado, cuja multiplicação póde
augmentar a sua fortuna; e até algumas vezes sam trocados por quadrupedes como acontece em
Lourenço Marques, aonde se dam dous moleques por um cavallo! Porém, se algumas conservam os
casaes de pretos, e sómente debaixo do ponto de vista = exploração do homem pelo homem.

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Teodoro Estevão de La Rue de Saint-Léger (1799-1871), 2.º conde e 2.º marquês da Bemposta (24 de Fevereiro de 1836).
Foi foi mestre-sala da Casa Real, comendador da Ordem de Avis, cavaleiro da Ordem de S. Luis e da Legião de Honra em
França, brigadeiro do exército, ajudante de campo do príncipe herdeiro, do príncipe D. Augusto e do rei D. Fernando.
3
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Nos proprietarios d’Escravos de Moçambique ha rarissímas excepções; talvez não
cheguem a quatro em toda a Provincia; mas sam por isso mesmo dignas de respeito, por se
conservarem puras no meio da desmoralisação e da perversidade.
Naquelle paiz de tanta riqueza, e ao mesmo tempo de tanta miseria, nenhuma esperança resta ao Escravo para melhorar a sua sorte.
Nenhuma providência existe, segundo a qual tenha direito a comprar a sua liberdade.
O Escravo e seus descendentes estam condemnados ao captiveiro perpetuo n’este mundo; a
sua emancipação está na morte!!!
Ora, com taes esperanças, com um futuro tão desesperado, como poderão os Escravos
trabalhar de boa vontade em beneficio de um Senhor bárbaro, cruel e immoral, que atropella todas as leis Divinas e humanas?!
E queixam-se os Senhores, de que o trabalho do Escravo não luz, não medra, nem apparece; mas como poderá luzir, medrar e apparecer o fructo d’esse trabalho, se não ha nenhum estimulo de interesse proprio, que obrigue o Escravo a trabalhar, se nem mesmo se lhe
dá, apezar do seu trabalho, o necessario alimento para conservar a vida ?! E lamentam-se
por ter Escravos, e até dizem aos que os não possuem -Deus lh’os dê para seu castigo !....
de sórte que, para aquellas virtuosas creaturas, é um castigo ser Senhor, e um beneficio ser
Escravo!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
Quem daria ao homem o direito de explorar e escravisar o homem e de fazer d’elle sua
propriedade !!
Os desvarios do barbarismo e do antigo mundo, admittiram aquelle direito em favor
do mais forte; e esta iniquidade ainda é tolerada pela nossa sociedade moderna, que se diz
illustrada e livre, mas que não se envergonha de a permittir, — com os açoutes, — com
a tortura, — com a marca de ferro quente, — e com todas as mais penas crueis, abolidas
pelo art. 145.°, §18. da Carta Constitucional !
Senhores, tractos que nem sempre a auctoridade póde reprimir, pois que, praticados occultamente, raras vezes chegam ao seu conhecimento: e por meio desses tractos muitos negros têm desapparecido da vida!

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Temos apresentado um quadro fiel e resumido dos máus tractos que pesam sobre o
homem Escravo, em Moçambique; — seriamos injusto se dissessemos que o Escravo é
isempto de vicios; não, não o é; esses vicios, porém, adquire-os elle na escravidão; saolhe communicados pela má educação, pela immoralidade dos Senhores.
No momento em que o Escravo chega dos Sertões, está proprio para se fazer d’elle um
bom colono, um bom Christão. E’ como um terreno virgem, que só carece de boa semente
para dar bom fructo. Mas a condição de captivo, a idéia de nunca mais deixar de ser
Escravo, e os máus tractos que soffre, corrompem o negro, que se perde para tudo quanto
ha de bom e moral.

58

As Condições de Trabalho em Moçambique, Depois da Abolição da Escravatura. Direitos e Deveres dos Serviçais e Colonos...

Ora, se accrescentarmos a tudo o que fica mencionado, a falta completa d’instrucção
politica, civil e religiosa, teremos no Escravo um selvagem com todos os vicios de que o
homem é susceptivel.
Conceda-se ao Escravo a liberdade; de-se-lhe a necessaria instrucção e terras para cultivar, que, por certo, será um bom filho para o paiz que o adoptar, e que lhe fizer a preciosa
dadiva da civilisação e da liberdade.
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Aos Escravos de Moçambique só falta a liberdade e o terreno para fazerem o mesmo, e a
instrucção que não têem aquelles para fazer mais.
Seria pois conveniente que, acabando por uma vez com a servidão e com os barbaros tractos, que se dam aos Escravos — marcando-os com um ferro em braza, — mesmo os libertos,
— a quem em 1842 marcavam com as letras LB, e isto judicial e officialmente; pois até os
proprios do Estado sam marcados com um R; e alguns particulares põem nos seus a marca do
gado! repito que seria conveniente, justo e politico, que seria mesmo um dever sagrado ; —
melhorar a sorte d’aquelles infelizes — emancipando-os; — intruindo-os e aproveitando o
seu serviço como colonos ; pois que assim ajudariam a desinvolver as riquezas da Provincia,
e concorreriam individual e collectivamente para a sua segurança e prosperidade.
E’ preciso pois que, Governantes e governados, se convençam d’uma vez por todas, que
o tráfico dos Escravos é uma riqueza ephemera e precaria, que só redunda em detrimento
da Provincia, cujos braços rouba, e da Mãe-Patria, que só tira descredito e despesas inuteis
dessa Província, não só arruinada, mas, quasi perdida de todo, pelo máu methodo que se
tem seguido na sua administração, e pelo juiso falso que se faz dos Escravos. Explorem-se
as riquezas da terra, em vez de se explorar o sangue aos homens, e haverá, com usura,
recompensa de todos os sacrificios que se fizerem com a Africa Oriental Portuguesa. M.ez
DA BEMPOSTA SUBSERRA. Lisboa, 11 de Dezembro de 1858”4 (grafia original).
A Carta datada de 19.6.1866, do Conselho do Governo, presidido pelo Juiz de direito, Luís
Carlos Garcia de Miranda, ao Xeque de Sancul, Assane Moenhe Chée, é clara no respeitante
ao tráfico de escravos e aos seus efeitos negativos para Moçambique:
“Ilustre xeque de Sancul=O Governo de Sua Majestade Fidelíssima, sempre solícito em cumprir
com o seu tratado com a nação inglesa, feito em 1842, instantemente recomenda às suas autoridades, nas duas Áfricas, todo o zelo e todo o esforço para que se evite, e duma vez se extinga, o
desumano tráfico da gente preta para as terras de além-mar.
Esta instante recomendação do Governo de Sua Majestade EL-REI, não provém só de simples
compromisso político entre as duas nações, é caso mais fundamentado e tem maior razão de ser, em
si mesmo, para que uma nação, a não ser de bárbaros, repeli-la de si a nódoa mais feia que ofende
a Deus, e mancha a humanidade inteira.
A nação portuguesa sofreu sempre, e sempre esteve pronta a morrer pela sua liberdade, mas
nunca atentou contra a liberdade de ninguém.
4

Boletim da SGL, série 55ª, Nºs 7 e 8- Julho-Agosto, 1937. P.270-318.
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Temos, é verdade, de lastimar um e outro exemplo; porém isso o que prova é que o principio é verdadeiro, e que as aberrações do verdadeiro caminho aparecendo em tudo, neste mundo,
aparecem também nos homens,
Satisfazer a ambição de riqueza à custa da carne, do sangue, e da liberdade do seu semelhante,
é um facto que se este mundo condena, no outro não poderá haver perdão.
A vossa avançada idade e os muitos anos de serviço a este Governo, dá-lhe o direito de ser mais
franco na exposição da sua ideia a este respeito, e chamar a vossa atenção para uma circunstância
frisante que está, diariamente, diante dos vossos olhos e de todos, e que vos pode convencer mais do
que tudo quanto aqui se alega de razões, de justiça, e de filantropia.
Deitai a vossa vista para essa província, para o vosso distrito mesmo, e pergunta a esses filhos e netos, que por aí vedes rotos, descalços, pobres, e miseráveis,=onde está a riqueza de seus
pais e avós muitos dos quais vós mesmos conhecestes= que ainda há trinta anos andavam na
abundância dos pesos, peças e onças espanholas e e brasileiras !? Perguntai =o que é feito de
tanto dinheiro que seus possuidores nem o levaram para fora da Província, nem eles mesmos
nunca daqui saíram? Eles só vos poderão responder, já convencidos por milhares de exemplos da
história contemporânea da província,= que o dinheiro proveniente do tráfico da escravatura é
amaldiçoado por Deus.
Esta província que tanta riqueza possui em minas de ferro, de cobre, de ouro, e de carvão; que
abunda em ricas e fortes madeiras; que é capaz de produzir o gergelim, o coco, a purgueira, o café,
o algodão e toda a qualidade de grãos para fornecer recursos espantosos à indústria fabril e comercial, jaz ainda pobre e abatida; e a razão tem sido, e infelizmente, ainda é, o engano em que a
maior parte da gente, e gente do interior, está de que só se ganha bem o dinheiro, com o trafico dos
escravos!!! =de nada lhes tem servido tantos exemplos de desgraça que do céu tem baixado para esta
província, como justa sentença de um crime horroroso !!!
A repressão por meio dos cruzeiros que a nação portuguesa e a inglesa empregam para salvar a
liberdade e a degradação dos nossos irmãos africanos, é um remédio justificado pelas circunstâncias
do mal; porém acreditai, sendo um meio ainda hoje indispensável, não é o mais profícuo para se
chegar a um completo resultado. Para se conseguir este, é preciso que vós, na qualidade de chefe
do vosso distrito e pai dos vossos filhos, e os vossos imediatos no mando, usem de contínuas admoestações e salutares conselhos com os vossos filhos, e subordinados, fazendo-lhes compreender= que o
tráfico de gente preta é um facto que escandaliza a humanidade= que os homens não podem vender
os outros homens= que se eles são pretos é porque nasceram em África; assim como são brancos os
que nascem na Europa, e amarelos os que nascem em grande parte da Ásia e da América= que
todos nós, pretos, brancos e amarelos, somos filhos de Deus, que nos dotou de razão e de liberdade,
e por isso ninguém, sem cometer um grande pecado perante Deus, e o maior escândalo perante
os homens, pode dispor do seu semelhante, assim como dispõe duma pedra, que não tem razão,
direito, nem liberdade.
Se o preto nos parece quase um bruto, é porque vive como selvagem e fora do alcance de toda
a luz da civilização; mas educando-se e instruindo-se, ver-se-á que e é tão capaz de fazer, e tudo
compreender, como qualquer outro raça branca, ou amarela.
Isto não tira que vós e os vossos imediatos ponham toda e vigilância possível para que se não dê
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a saída de pretos, quer em pangaios que costumam internar-se pela vossa costa, quer em navios,
atrás de carne e sangue humano, para depois com o preço destes infelizes que perdem pátria, mãe,
mulher e filhos, irem gastar nas suas orgias e festanças por essas ilhas que povoam este canal de
Moçambique; e, sobretudo, como vós o sabeis, depois que consta que o súbdito rebelde MussaQuanto, estabelecido em Sangage, tenta continuar neste abominável tráfico; porém sem faltar
a este dever, como xeque e súbdito fiel, que sois, não deveis perder ocasião, de empregar aquele
outro meio que, se bem mais lento, e de moroso efeito, é o mais seguro e o que há-de regenerar a
geração vindoura.
Cumpri assim, xeque de Sancul, Assane Moenhe Cheé, como este governo-geral espera do vosso
zelo, dos vossos anos de serviço. e da vossa fidelidade a EL-REI de Portugal.”5
O Curador Geral de Moçambique, Eduardo Roseiro de Matos Coelho, informava, em
1880, que, pela sua ineficácia económica e fraco alcance político, as medidas históricas postas
em vigor nas terras de Além-Mar, necessitavam de ser complementadas com outras:
“Foi assim que Portugal libertou e emancipou o escravo despedaçando os grilhões que o manietavam. Mas para que essa liberdade dê nesta colónia os devidos resultados é indispensável que a
instrução e a religião por ela se propaguem, já aumentando-se o número das escolas elementares
e criando-se nas sedes dos distritos escolas práticas de artes e ofícios e colégios para a educação do
sexo feminino, já enviando-se para a província verdadeiros missionários que saibam compreender
e cumprir a sua missão, convertendo o indígena ao catolicismo, ensinando-lhe o trabalho, a economia e esclarecendo-lhe o espírito. Deixar o indígena submerso nas trevas da ignorância sem que
o façamos avançar no caminho da civilização, é deixar o edifício incompleto. No estado actual o
indígena sem religião e sem moralidade, é quase que inútil para si e para a sociedade, fugindo do
trabalho para se entregar ao roubo, à libertinagem e à crápula”6.
A Circular do Secretário-geral de Moçambique, de 5 de Fevereiro de 1881, Joaquim de Almeida e Cunha, dirigida às Câmaras Municipais e Comissões Municipais de todo território,
solicitando ajuda para a criação, na Capital, de uma escola para o sexo feminino, é bem
elucidativa no que respeita ao assunto em análise:
“III.mo Snr.- Um dos problemas que mais agitaram na Europa culta é o descobrimento dos
ignotos sertões da África e o meio de levar as artes e indústrias, os conhecimentos e a civilização aos povos que habitam esta região vastíssima.Quando Portugal exercia sobre quase toda a
orla marítima da África um domínio exclusivo, obedecendo já então à mesma ordem de ideias
que hoje predominam nas nações civilizadas, nunca descurou os meios de elevar o nível moral e intelectual dos povos seus subordinados e, ainda hoje, decorridos tantos e tantos anos, se
encontram a cada passo, no interior os vestígios do trabalho civilizador dos nossos maiores.
As circunstâncias que concorreram para a decadência marítima de Portugal não permitiram que
se continuasse com o mesmo ardor nesta gloriosa tarefa, a que tantos varões, cujos nomes a história
regista, consagraram a vida. A situação, porém, dos povos africanos nunca deixou de preocupar os governos de Portugal, e, não há muito ainda, que a abolição da escravatura mostrou ao
5
6

Boletim Oficial de Moçambique nº25, de 23.6.1866, p. 103-104.
Idem, nº49, de 6.12.1880, p. 256-258
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mundo civilizado que os sentimentos generosos sempre encontram apoio na nação portuguesa.
Não estavam os povos preparados para tamanho benefício e daí vem que os escravos da rotina criticam de extemporânea a lei gloriosa que proclamou a emancipação do homem em todos os domínios da coroa portuguesa, como se nas disposições da lei se encontrasse a última
palavra da missão civilizadora e aos governos e a seus delegados nestas regiões não incumbisse
o rigorosos dever de empregar todos os recursos que a inteligência sugere e o coração aconselha
para que os povos africanos colham da lei todos os benefícios que a mesma lei lhes quis dar.
Livres como nós e portugueses também, têm direito a que os poderes públicos olhem para eles e os
protejam. Parte integrante da Nação Portuguesa urge educá-los, instruí-los, criar-lhes o hábito do
trabalho, contrariar-lhes as tendências viciosas, reabilitá-los aos próprios olhos, numa palavra, torná-los dignos da Nação a que pertencem. Isto só pode conseguir-se por meio de institutos adequados.
Escravos podiam ser ignorantes, livres do próprio interesse dos grandes proprietários da
província, pondo mesmo de parte a dignidade da nação, exige que sejam instruídos.
Nesta ordem de ideias fundou o ex.mº conselheiro Francisco Maria da Cunha, quando governador
geral desta província, a Escola de Ofícios, instituição modesta em seus princípios, mas inspirada
em sentimentos tão elevados e generosos, dum pensamento tão humanitário e civilizador, tão genuinamente português, que só por si bastaria para honrar o nome de sua ex.ª. Abolira o legislador
a escravidão de direito; mostrou sua ex.ª como se acaba de facto, abrindo às crianças de toda
a província com a Escola de Ofícios, a arena em que se preparassem para gozar da liberdade.
Maravilha ver como os homens, que poucos anos atrás ninguém considerava acima do irracional, ali se educam e afeiçoam ao trabalho, dando assim o exemplo do muito que há a esperar
dos africanos quando, verdadeiramente, se olhe pela sua cultura moral, intelectual e artística.
Não basta, porém, cuidar dos homens; em toda a parte a mulher é considerada como um verdadeiro elemento para alcançar a modificação dos hábitos inveterados dos povos, e os grandes
amigos da humanidade no século actual propõem-se a educação da mulher como meio infalível de atingir a reabilitação do homem. A instituição pois da escola de ofícios será sempre incompleta enquanto a par dela não funcionar uma outra para educação da mulher.
Que importa tomar as criancinhas do sexo masculino, inculcar-lhes o hábito do trabalho, abrir-lhes os olhos luz da razão, iluminar-lhes as trevas do espírito com a vastidão do saber, alargar-lhes
o horizonte com a amplidão de conhecimentos, se, quando homens, hão-de, no contacto com os
seres menos favorecidos da sua raça, perder todos os benefícios, que se intentou proporcionar-lhes?
se hão-de substituir o trabalho pela vadiagem, a sobriedade pela embriaguez, e os bons costumes
pelo vício.(…).7
Depois destes considerandos, irei passar ao objecto da presente conferência “ Direitos e
Deveres dos Serviçais/Colonos e dos Patrões, em 1880”.
O Governo Português, com a emergência da nova economia europeia, sentiu a necessidade,
de “regular definitivamente, no interesse da civilização e do progresso das Colónias, as condições
de trabalho dos indígenas, de modo a assegurar-lhes, com eficaz protecção e tutela, um proporcional e gradual desenvolvimento moral e intelectual que os tornasse cooperadores úteis de uma
7

BOM 6, de 7.2.1881, p. 31.
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exploração mais ampla e intensa da terra, de que depende essencialmente o aumento da nossa
riqueza colonial”8.
Pela Portaria nº 294, do Governo de Moçambique, datada 1.12.1880, foi aprovado o Regulamento Provincial para a execução do Regulamento Geral, decretado em 21 de Novembro
de 1878, para os contratos de serviçais9 e colonos10, a celebrar, nas Províncias da África Portuguesa.
Este Regulamento Provincial estabelece para os contratos a celebrar entre serviçais/colonos)
e patrões:
- formas de retribuição do trabalho dos contratados: salário ou salário, ração, vestuário e
habitação, variáveis, segundo o sexo e a idade;
- tarefas a desempenhar por homens, mulheres e menores e períodos de trabalho e de
descanso; e,
- condições do alojamento, também no transporte marítimo;
- saúde, higiene e protecção no trabalho.
Concretamente:
DIREITOS DOS TRABALHADORES
A RETRIBUIÇÃO DO TRABALHO PRESTADO AOS PATRÕES.
Poderia ser:
1 - SÓ SALÁRIO
O patrão pagaria, pelo menos, o trabalho de um homem, por 120 réis11 diários, o de uma
mulher por 90 réis, o de um menor de 11 a 15 anos por 90 réis e o de um menor de 7 a 11
anos por 50 réis.
O pagamento far-se-ia todos os sábados
2 - SALÁRIO, SUSTENTO E VESTUÁRIO
SALÁRIO
Neste caso, o patrão pagaria, pelo menos: a um homem, 30 réis diário(-90), a uma mulher,
20 réis(-70), a um menor de 11 a 15 anos, 15 réis(-15). Com menos 11 anos, os menores não
venciam salário.
Tinha o serviçal/colono direito ao seu salário se estivesse doente pelo menos 3 dias e estando-o mais tempo não teria a ele direito enquanto assim se achar.
O pagamento do salário, teria lugar nos primeiros sábados de cada mês.
SAMPAIO E MELO, Lopo Vaz de, Politica Indigena, p. 265.
São considerados serviçais os que se contratarem só para prestação de trabalho. Decreto de 20 de Dezembro de
1875, aprova o Regulamento para a Execução da Lei de 29 de Abril de 1875 que extinguiu a condição servil dos
libertos. Colecção Oficial da Legislação Portuguesa. Ano 1875. p. 228 e segts.
10
São considerados colonos os que se contratarem para colonização só ou com família, com prestação de trabalho
ou sem ele. Decreto de 20 de Dezembro de 1875, aprova o Regulamento para a Execução da Lei de 29 de Abril de
1875 que extinguiu a condição servil dos libertos. Colecção Oficial da Legislação Portuguesa, cit.
11
Nesta época um servente recebia entre 100 e 120 réis e um operário de artes e ofícios cerca de 300 réis.
8
9
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SUSTENTO/RAÇÂO
Neste tipo de contrato, o patrão obrigar-se-ia a dar a cada serviçal/colono, pelo menos,
o sustento diário, que seria igual para o homem, mulher e qualquer maior de 11 anos. Os
menores de 11 anos só venceriam meia ração.
Cada serviçal/colono teria para seu sustento, pelo menos, por dia, 8 decilitros de mantimento, 5 gramas de peixe e os condimentos necessários para o caril. Ração seria distribuída
duas vezes por dia.
Quando o serviçal/colono estivesse fora da propriedade e não pudesse partilhar da comida
comum, seria a ração substituída por 40 réis diários.
A cada serviçal/colono forneceria o patrão, por um só vez, uma colher e uma escudela.
VESTUÁRIO
O vestuário que o patrão deveria fornecer a cada trabalhador:
- a cada homem uma camisa e calça de chita ou algodão riscado, de três em três meses, e, no
mês de Abril de cada ano, um pano de algodão cru, de 2,5 metros de comprido;
- a cada mulher, de três em três meses, 75 centímetros de chita ou algodão riscado(para
quimão) e oito lenços(sendo dois para quissambe e seis para mucume) ou em substituição de
tudo isto, oito metros de algodão riscado; no mês de Abril de cada ano, um pano de algodão
cru, de 2,5 metros de comprido;
- aos menores desde os 7 aos 15 anos, o vestuário das pessoas adultas do seu sexo.
Tradicionalmente as capulanas moçambicanas são constituídas por três parte: lenço,
quisambi e mucume. (Figs 1 e 2)
O lenço é uma pequena capulana constituída, somente, por um lenço que serve para amarrar a cabeça, medindo cerca 0,70mx0,70m.
O mucume é uma capulana grande: conjunto de 6 lenços posta das ancas até em baixo,
medindo, cerca de 2,10mx2,10.

Fig.1- Mulheres de
quimão e capulana,
da I. Ibo. 1971
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Fig.2- Mulheres de
quimão e capulana, da
I. de Querimba. 1971

O quisambi é uma capulana pequena constituída por 2 lenços que serve para cobrir por
cima do mucume, medindo cerca de 1,5x1,5.
HABITAÇÃO, SEGURANÇA E HIGIENE
O patrão obrigava-se a dar aos seus serviçais/colonos casa para a habitação.
Se esta casa fosse quartel comum seriam os mesmos separados, por sexos, excepto em
relação aos menores de 7 anos que ficariam com as mães.
Homem e mulheres casados tinham direito a quarto separado, em casa destinada para esse
fim ou a uma barraca ou palhota, conforme o uso da terra.
O quartel comum, situado em lugar bem arejado, seria casa de pedra ou madeira, coberta
a telha ou terraço, com o chão assoalhado ou argamassado e teria pelo menos 3,30m de pé
direito; por cada 20 metros de extensão de paredes teria quatro janelas ou portas e na parte
superior daquelas haveria óculos, grades ou em geral quaisquer aberturas que assegurem a boa
ventilação. No ângulo mais arejado do edifício haveria um corpo saliente, de pelo menos de
5 metros quadrados de área, o qual comunicando por meio de porta com o pavilhão geral,
teria as três paredes restantes gradeadas do meio para cima. Neste espaço se abririam vãos para
latrinas por modo que possam directamente expelir as matérias fecais para fora do edifício e,
caso seja possível, canalizadas para água corrente. Porém, não sendo isto praticável, naquele
espaço se colocariam vasos tapados, os quais deviam ser cuidadosamente lavados todas as
manhãs, assim como o chão.
A cada serviçal/colono forneceria o patrão uma esteira e uma manta de cama.
Os serviçais/colonos dormiriam em tarimba levantada do chão, pelo menos, 0,60 m, tendo
2 metros de comprimento e devendo cada uma pessoa ocupar 1 metro de largura. Se o quartel
tivesse tarimbas nas suas quatro faces deveria ficar entre as que ocupassem o comprimento da
casa, a uma distância de pelo menos 2 metros. Havendo uma só tarimba, o espaço desocupado na largura da casa seria pelo menos de 1,5m.
Quando o patrão preferisse não ter quartel comum para os serviçais/colonos, daria, a cada

65

Sociedade de Geografia de Lisboa

grupo de quatro homens sem família, ou a cada chefe de família, o terreno necessário para
a construção de uma palhota, bem como porções de laca-laca, palos-palos, macute, barro e
olas de palmeira, indispensáveis para esse fim. Caberia ao patrão fiscalizar a construção da
palhota, para que fossem construídas em condições de segurança e salubridade.
ENFERMARIA
A casa destinada à enfermaria seria bem ventilada e construída nas mesmas condições que
o quartel comum.
Os doentes estariam separados por sexos.
A cada doente seria dada cama isolada a 0,60m, pelo menos, de altura do chão, sendo de
1,20 o espaço mínimo de cama a cama no sentido da largura e 2 metros a distância entre elas
no comprimento.
Ser-lhe-iam fornecidos todos os utensílios para uso da enfermaria.
DEVERES DOS TRABALHADORES DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
HOMENS
Os homens contratados para trabalhos de exploração agrícola obrigar-se-iam, para com o proprietário, a concretizar todos os serviços, tais como: desbravar terrenos, abrir caminhos, fazer todos
os trabalhos de qualquer espécie e de cultura, tratar dos gados, carregar, dentro ou fora da propriedade, quer às costas, quer guiando ou conduzindo animais, apanhar frutos, extrair produtos,
pescar, cortar e aparelhar madeiras, fazer vassouras e quissapos12, tratar dos doentes, fazer trabalhos
domésticos, acudir a quaisquer sinistros, salvar e beneficiar as colheitas em qualquer ocasião, enfim, fazer todos os serviços lícitos, conforme as suas forças, aptidão e capacidades e, segundo, as
escolha do proprietário.
MULHERES
As mulheres contratadas para o serviço de exploração agrícola obrigar-se-iam, para com o
proprietário, a fazer os trabalhos de cultura, tratar dos doentes, da criação e aves domésticas,
carregar, dentro ou fora da propriedade, com cargas compatíveis com as suas forças, apanhar frutos e extrair produtos, acudir a quaisquer sinistros, salvar e beneficiar as colheitas em
qualquer ocasião, lavar, engomar e cozinhar e fazer todos os trabalhos domésticos, tudo conforme as suas forças, aptidão e capacidades e segundo as escolha do proprietário.
MENORES DOS 12 AOS 15 ANOS
Os menores do sexo masculino deste escalão de idade seriam obrigados, para com o proprietário,
a fazer todo o serviço mencionado para os homens, excepto derrubar arvoredo; e, os da mesma idade
e do sexo feminino, a fazer todo o trabalho das mulheres e tudo nas condições atrás mencionadas.
Espécie de sacos feitos com filamentos de palmeira anã(mulalla), com 4 a 6 pés de comprimento e 2 de largura que
serviam para transportar cereais, legumes e outros produtos. O seu custo na década de 50 do século XIX era de 8 a 10 réis.
12
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MENORES DOS 7 AOS 11 ANOS
Os menores deste escalão de idade só seriam empregados em apanhar frutos, guardar sementeiras e criação e fazer todos os trabalhos domésticos, tendo sempre em atenção as suas
diminutas forças e pouca idade.
HORÁRIO DE TRABALHO, DE RECOLHER E DE LEVANTAR
Os serviçais/colonos empregados na exploração agrícola obrigar-se-iam a trabalhar nos dias de
semana, desde as 6,5 horas até às 11 de manhã e da 1 às 6 da tarde, num máximo de 9,30/dia.
Os empregados em serviços domésticos, não se obrigavam a mais horas de trabalho, porém,
sem hora certa de começar ou largar.
Os serviçais/colonos recolheriam às suas habitações ao toque do sino, que deveria ser às
9,30 da noite e levantar-se-iam às 5, 30 horas da manhã.
Os que dormissem no quartel comum ali ficariam fechados.
DIAS DE FOLGA
Posto que sejam de folgas os dias santificados, os serviçais obrigar-se-iam a não sair da propriedade sem licença do patrão.
Apesar da isenção do trabalho nestes dias não se eximiriam os serviçais a fazer os trabalhos
da vida doméstica, do tratamento dos gados e os de acudir a sinistros e de salvar e beneficiar
as colheitas.
Os serviçais/colonos que tivessem licença achar-se-iam nas fazendas antes do toque de recolher.
CONDIÇÕES DO TRANSPORTE MARÍTIMO
Não era permitido que os navios destinados ao transporte de colonos e serviçais tivessem a
bordo grades, cadeias ou quaisquer aparelhos destinados a encerrar os passageiros ou a tolherlhe a liberdade. Poderiam, todavia, ter a bordo dez pares de machos por cada cem passageiros,
com o fim único de prender os que tivessem cometido crime, os quais seriam no porto de
destino entregues à autoridade competente.
Os contratados seriam a bordo separados por sexos e alojados debaixo de coberta enxuta, tendo
tarimbas corridas onde pudessem dormir e fornecendo-se a cada um uma esteira, uma manta de
cama, uma camisa e uma calça, sendo do sexo masculino e, sendo do sexo feminino, uma camisa e
uma saia, esteira e manta. Estes artigos acompanhariam os serviçais quando desembarcassem nesta
Província e fariam parte do fornecimento de cama e vestuário que o patrão se obrigava a dar-lhes.
A cada contratado se concederá o transporte de uma bagagem de 15 quilogramas.
A aguada do navio seria sempre calculada de modo que se pudesse fornecer a cada pessoa
de bordo 3 litros de água em cada dia.
A ração fornecida a bordo a cada pessoa seria, em cada dia, aquela que acima se referiu.
Os alojamentos nunca seriam baldeados estando os passageiros a bordo e só lavados a pano
e coco quando fosse necessário, começando-se a lavagem o mais tardar às sete da manhã, conservando-se os passageiros na tolda, as escotilhas abertas e ventiladores içados durante o dia.
Os alojamentos dos passageiros deviam ser bem lavados e secos antes de os receberem a
bordo, bem como os tectos e amuradas convenientemente caiados.

67

Sociedade de Geografia de Lisboa

Seriam os alojamentos varridos ao menos duas vezes por dia; haveria o maior cuidado
na remoção para fora deles das matérias fecais e do vómito, fazendo-se tudo quanto fosse
necessário para os conservar no maior asseio.
Haveria lavagem geral para todos os colonos ou serviçais, em dias alternados.
Todos os dias, permitindo o tempo que os passageiros estejam na tolda, se fará nos alojamentos uma fumigação de cloro. Nos alojamentos estariam sempre alguns vasos de boca
larga, contendo cloreto de cal liquido.
Duas vezes por semana seriam os porões desinfectados por meio de uma solução de sulfato
de ferro, lançada pela bomba do navio.
Os navios que que transportassem mais de 50 passageiros teriam a bordo enfermeiro e botica.13
Destinado a proteger e defender os direitos das partes, este Regulamento teve difícil aplicação, que, no entender do Curador Geral, e segundo a sua visão euroetnocêntrica da realidade( ver parte sublinhada do texto), se deveu aos motivos seguintes:
“III. Ex.mº Snr. — Ao tomar posse, no primeiro de Março do corrente ano, do lugar de curador geral, fiquei bastante surpreendido quando, ao folhear o livro das anotações, vi que apenas se
achavam nele anotados seiscentos e noventa e três contratos.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Publiquei além disso, um edital no Boletim Oficial, apontando as vantagens dos contratos, e
oficiei a todas as autoridades administrativas para que me mandassem, todos os três meses mapas,
circunstanciados dos contratos registados nas respectivas administrações.
Depois de alguma permanência nesta cidade, começou a despertar-me a atenção o procedimento
de alguns dos seus moradores, que tendo por serviçais indígenas não contratados, pretendiam, por
vezes, retê-los ao seu serviço, contra vontade. Alguns soldados da polícia, na melhor boa fé e sem
conhecimento dos superiores, apresentavam-se a coadjuvar tais abusos, reconduzindo os indígenas
a casa desses moradores quando dela fugiam.
Tratei logo de coibir semelhantes abusos e, felizmente, o consegui, no que fui coadjuvado pelo
digno chefe da polícia.
Com não menos cuidado hei procurado evitar que os patrões maltratem os serviçais, tendo sempre o cuidado de lhes declarar, no acto da celebração dos contratos, que contra eles se procederá com
todo o rigor, se o fizerem.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Os poucos contratos escritos realizados tinham como base as seguintes as causas: a facilidade que
tem o serviçal em se refugiar no interior, tornando assim completamente ilusórias as garantias do
contrato — a pouca ou nenhuma procura de braços e a negação do indígena para o trabalho.
Vive o indígena ou antes vegeta embrutecido pela ignorância e superstição, não compreendendo sequer o que seja liberdade, confundindo-a com a licença. Continuam uns a considerarem-se escravos e a
13

Portaria 294, de 1.12.1880. BO 49, de 6.12.1880, p. 250-256.
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servirem, como tais, os antigos senhores sem que haja razão alguma que os convença de que são livres;
entregam-se outros e, é este o maior número, à vadiagem e ao roubo. Os que procuram o trabalho, assim
que conseguem haver o salário, imediatamente, abandonam o serviço para se irem entregar aos seus vícios predilectos - a crápula e a devassidão. Nem admira o estado em que se acha o indígena se atendermos
ao pequeno número de escolas que existem na província.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Se porém o indígena se recusa e nega ao trabalho, por outro lado, no atraso em que, nesta província, está a agricultura e a indústria, não há nem pode haver procura de braços. Não é porque faltem
nela elementos naturais para a prosperidade da agricultura, bem pelo contrário, não há possessão
alguma cujo território seja dotado pela natureza com tantas condições de riqueza agrícola, florestal
e mineira. Infelizmente essas riquezas jazem enterradas ou dispersas sem o menor proveito da
Metrópole e sem em nada concorrerem nem influírem para a sua conservação ou engrandecimento.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Demais, se é dever nosso regenerar o indígena, se a regeneração deve servir de complemento à lei
da emancipação, é pela colonização, pelas escolas e pela religião que o poderemos obter. Só por este
meio conseguiremos libertar o indígena da crápula e da miséria, só assim conseguiremos educá-lo
e moralizá-lo, destruindo-lhe a negação para o trabalho e habilitando-o a saber usar da liberdade
que lhe foi concedida.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Das causas especiais que deixo apontadas V.Exª concluirá os meios a adoptar sendo só e principalmente para desejar que a colonização e a civilização dêem lugar a que se contratem, regularmente, o maior número de colonos e serviçais.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
No que fica expendido, encontrará V.Ex.ª a causa do pequeno desenvolvimento que há tido nesta
província o ramo de serviço de que me acho encarregado.
Pela minha parte, hei envidado todos os esforços para lhe dar um certo impulso, já tratando de
montar devidamente o serviço das delegações e dando instruções aos diferentes delegados, já procurando convencer verbalmente e por editais (dos quais envio junto um exemplar) os proprietários
e serviçais a que façam contratos, fazendo-lhes ver as vantagens que deles lhes provem.”14
O referenciado Regulamento Provincial enumerava, sem dúvida, importantes direitos sociais, que, quando integralmente aplicados, permitiriam aos serviçais uma sobrevivência mais
digna e humana. Recordo:
- Salário diário ou mensal, variável, segundo o sexo e idade;
- Estipulação das horas de trabalho e dos dias de folga;
14

Relatório de 27.10.1880. Boletim Oficial de Moçambique, nº 49, de 6.12.1880, p. 256-258. O sublinhado é nosso.
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- Alojamento em condições de segurança e higiene e roupas;
- Ração diária ou semanal;
- Vestuário, segundo o sexo, idade e estação do ano;
- Tratamento de doenças, em enfermaria;
- Transporte e alojamento marítimos, quando necessário, em condições de segurança e higiene.
Mas a concretização destes direitos sociais, avançados para a época, encontrava, na prática,
obstáculos difíceis de transpor. Por um lado, os serviçais/colonos, cujo o etnoestilo era pautado por valores próprios e por racionalidade económica própria, tinham dificuldades em
cumprir os seus deveres para com os seus patrões. Por outro, estes, que baseavam a sua actividade numa economia mercantilista, raramente, se dispunham a tratar com justiça, dignidade
e humanidade, os seus trabalhadores.
Estávamos perante duas realidades com objectivos bem diferenciados, antagónicos e difíceis de conciliar, que, embora, tenham, merecido, no futuro, toda a atenção do poder político
colonial, continuariam a coexistir.

ANEXOS
Anexo I- Modelo de Contrato
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Anexo II- Edital
“EDITAL
- Eduardo Roseiro de Matos Coelho, bacharel formado em direito pela Universidade de
Coimbra e curador geral dos serviçais e colonos desta província de Moçambique, por Sua
Majestade Fidelíssima que Deus Guarde, etc.
Faço saber, que estabelecendo o regulamento para os contratos dos serviçais e colonos nas
províncias da África portuguesa aprovado por decreto de 21 de novembro de 1878, os preceitos
necessários para a recíproca garantia dos direitos e deveres dos patrões e serviçais deverão todos
os que pretenderem aproveitar de semelhantes vantagens, comparecerem nesta delegação da
curadoria geral, afim de se estipularem as condições da prestação do serviços na certeza de que:
1° — Nem a lei, nem as autoridades incumbidas de vigiarem pelo cumprimento das condições dos contratos reconhecem para algum efeito, aqueles que não forem celebrados por
escrito e com todas as formalidades estabelecidas no regulamento em vigor, resultando daqui
que não havendo outro meio de tornar efectivas as estipulações ajustadas entre os serviçais e
patrões, só por meio dele poderão ser uns e outros compelidos ao eu cumprimento.
2º— Logo que os contratos sejam celebrados segundo a lei, não só os serviçais serão coagidos pelas autoridades competentes a cumprirem à risca as condições dos seus contratos e punidos pelo se mau cumprimento, conforme o que se acha prescrito. Mas também os próprios
patrões serão obrigados a observarem as condições dos ajustes, sendo-lhes impostas ainda as
penas de rescisão dos mesmos contratos, quando porventura a isso se recusem.
3.°— Tornar-se-ão nas repartições competentes todas as queixas que se apresentarem ou
sejam por parte dos patrões, ou seja por parte elos serviçais, acerca da execução dos contratos,
as quais ou poderão ser apresentadas por escrito ou ali serão a isso reduzidas, e sobre elas se
procederá às necessárias averiguações da veracidade da queixa, para os devidos efeitos.
4 .° — Ninguém poderá inflingir maus tratos ou quaisquer arbitrários castigos aos serviçais
contratados sob pena de se proceder criminalmente logo que o facto conste. Tão somente no
caso em que hajam motivos, deverá queixar—se à autoridade competente para sejam tomadas
as providências devidas.
5 .° — É um crime manter na condição de escravos, indivíduos indígenas, ou efectuar dentro
das terras sujeitas ao domínio da coroa portuguesa, o tráfico de escravatura, sendo certo que
todos aqueles que assim praticarem, ou de qualquer forma em tais factos intervirem, logo que
isto venha ao conhecimento das autoridades competentes serão imediatamente processados
pelo poder judicial, que lhes aplicará todo o rigor da lei penal, segundo as circunstâncias.
E para que chegue ao conhecimento de todos se fez passar este, e outros de igual teor, afim
de serem afixados em todos os lugares públicos de cada um dos distritos. O curador-geral,
Eduardo Roseiro de Matos Coelho
Série de 1880- Curadoria Geral dos Serviçais e c Colonos da P. de Moç.-nº 60- IIImº Snrpara ser presente a S.exª o sr GG da Prov, tenho a honra de enviar a V.Exª o incluso Relatório.
O Curador Geral Eduardo Roseiro de Matos Coelho.”15
15

BOM, nº 49, de 6.12.1880, p. 256-258.
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São Luís, Príncipe Herdeiro de Nápoles, Frade Menor,
Bispo de Tolosa e Protector de El-Rei D. Dinis1
Fernando Larcher
Doutor pela Universidade Católica de Lovaina
Presidente da Secção A Ordem de Cristo e a Expansão da SGL

Não se esvaneceu a memória desse São Luís, de Anjou porque membro da casa dos duques de Anjou, esteio da casa real de Nápoles; de Tolosa, porque bispo desta histórica diocese; ou de Marselha,
porque sepultado no convento franciscano desta cidade, que beneficiou de particular aura no final da
Idade Média e ao tempo do Renascimento, cuja evocação uma ou outra vez se confundiu com a de
seu tio avô, São Luís IX, rei de França.
Nascido em 9 de Fevereiro de 1274, em Brignoles, perto de Marselha, ou segundo outros, e com
mais verosimilidade, em Itália, em Mucera de los Paganos, era filho do rei de Nápoles, Carlos II,
cognominado o Coxo, e de sua mulher Maria, filha do rei Estevão V da Hungria (1270-1272), e
pretendente à coroa desse reino. Ainda que nascido secundogénito, Luís tornar-se-á príncipe herdeiro
por morte de seu irmão primogénito em Agosto de 1295.
Qualquer que tenha sido o seu local de nascimento, a sua vida decorreu nesse quase semicírculo
configurado pelas costas do Mediterrâneo de Nápoles a Aragão.
A sua infância esvai-se precocemente. Aos 14 anos vê-se, nos termos do tratado de Oloron, de fins
de Julho de 1287, enviado com dois dos seus irmãos, Roberto e Raimundo, para as terras de Aragão,
na qualidade de refém, para que fosse libertado seu pai desairosamente aprisionado em Junho de
1294 pelo rei Pedro de Aragão, no contexto dos conflitos pela coroa da Sicília, reacendidos com as
sangrentas Vésperas Sicilianas.
O primeiro ponto de destino é o castelo de Moncada, onde permanecem um ano. Em 23 de Março de 1289, sabemo-lo nesse local, pois é daí que Raynaud Porcellet informa Carlos II das disposições
tomadas a seu pedido em favor dos seus três filhos detidos.
Não assistirá, pois, à coroação paterna em 29 de Maio desse ano, na catedral de Rieti, por Nicolau IV,
o papa que no ano seguinte assinará a bula que aprova o Estudo Geral de Lisboa criado por D.Dinis.
Estamos em 1290, data para nós celebrável por nela decretar, o erudito rei de Portugal, língua
oficial o português.
No ano seguinte terão chegado, por certo, notícias de importantes acontecimentos, em que a
família de Luís está envolvida, ocorridos no final da primavera:
- a queda do Reino latino de Jerusalém, de que o pai de Luís é titular, ao sucumbir às mãos dos
mamelucos São João de Acre em 18 de Maio 1291. Não mais restava do que Arouad, que permanecerá nas mãos cristãs até 1302.
Adaptação da conferência proferida na Sociedade de Geografia de Lisboa, em 15 de Abril de 2013, no âmbito do
Colóquio A Beira Côa – História, Arte e Património, organizado pelo Instituto Histórico da Beira Côa em conjunto
com a Sociedade de Geografia de Lisboa.
1
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- a morte, em 18 de Junho, do irmão mais velho da rainha Santa Isabel de Portugal, o rei Afonso
III de Aragão, de quem Luís é refém. Sem descendência, Afonso deixa os reinos de Aragão, Valência
e Maiorca e os condados catalães ao seu irmão Jaime, rei da Sicília, mas sob a condição de que este
cedesse este reino ao irmão de ambos, Fradrique;
- o assassinato, em 10 de Julho, do tio de Luís, o rei Ladislau IV da Hungria, pelos seus barões,
com uma consequente abertura de um período de anarquia. Se, em 23 de Julho, os nobres húngaros
fazem coroar rei André III, o último herdeiro varonil dessa dinastia Arpad que foi “irmandade” de
santos e beatos, o irmão primogénito de Luís, Carlos Martel, será coroado em Nápoles em 8 de Setembro também rei da Hungria pelos legados do Papa Nicolau IV.
Em domínios aragoneses permanecerá sete anos.
Aí teve contacto próximo com os franciscanos escolhidos para a sua educação e de seus irmãos.
Com eles se robusteceu a sua vocação. Tê-lo-á atraído desde cedo a tendência dos franciscanos “espirituais”, a que aliás a sua família foi atreita. No cativeiro se moldou a austeridade do seu carácter, por
vezes quase desconcertante.
Assim retratará o seu temperamento Fr.Marcos de Lisboa:
“E sendo muy manso per misericordia aos bõs & fracos, & humilde, & de muy grata conversação
a todos, era com isso muy grande reprëdedor dos vícios, & aspero & riguroso por a justiça aos soberbos que desprezauão o mandamento celeste.”
Na sequência duma doença faz votos de tomar o hábito minorita. Não os esqueceria. Reconciliadas as famílias reais de Aragão e Nápoles em 1291, trata-se o casamento do rei Jaime com sua
irmã Branca, e pretende-se tratar do seu casamento com a irmã do rei de Aragão, irmã igualmente,
recorde-se, da rainha Santa Isabel de Portugal. Mas Luís resiste.
Ainda se encontrava no cativeiro quando, já volvidos pouco mais de dois anos sobre a morte de
Nicolau IV, é eleito, em Julho de 1294, o papa Celestino V, que em breve o dominicano Roberto
d’Uzès identificaria como o «papa angélico». A eleição resulta do próprio, então Pedro del Morone,
ter escrito uma carta ao decano do arrastadíssimo conclave que estava reunido em Perúgia, Latino
Orsini Malabranca, na qual previa sérios castigos para os cardeais se não elegessem rapidamente um
papa. Sob sugestão do decano, o conclave elege-o por unanimidade A ideia da carta terá sido inspirada por Carlos II… Este e o seu filho primogénito, Carlos Martel, que tinham pressionado o conclave
a uma deliberação, pegarão nas rédeas do burro sobre o qual o eleito fará a sua entrada solene.
Informado da sua eleição, o novo pontífice não se desloca a Perugia, e faz-se coroar na Igreja de
Santa Maria de Collemaggio, em Aquila, território napolitano, em 29 de Agosto, nunca tendo entrado nos Estados Pontifícios, caso único na história. Sob o conselho de Carlos II transfere a cúria de
Aquila para Nápoles, e entrega-se nas mãos deste, até renunciar em Nápoles, no Castelo Novo, em
Dezembro, ponde termo voluntariamente ao seu curto pontificado, e abrindo o único verdadeiro
precedente a Bento XVI.
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para um príncipe real. Bonifácio VIII concede-lhe em Dezembro de 1296 o bispado sedes vacante de
Tolosa, por morte do seu titular. Luís acorre a Roma, mas pretende antes de mais ingressar na Ordem
franciscana. Professa efectivamente no convento de Aracoeli, nas mãos do ministro geral Fr.Juan de
Muni na noite de Natal. Consagra-o, na basílica constantiniana de São Pedro, no Domingo seguinte,
que cai no dia 30, o papa na mitra de Tolosa.
Inicialmente, para evitar as reacções da sua família aceita cobrir o hábito franciscano com os trajes
episcopais, mas no dia de Santa Águeda surpreende ao pregar no Vaticano descalço e com o hábito
da sua ordem.
Mas a obrigação chama-o.
Sem excessivas delongas, depois de uma breve e última passagem por Nápoles, dirige-se à sua
diocese, dando testemunho de humildade nos conventos onde pernoita, e fazendo um desvio a Paris
onde encontra o primo direito de seu pai o rei Filipe IV, o Belo.
Em princípios de Maio de 1297 é recebido em Toulouse com o júbilo e veneração devidos ao seu
múnus e à sua linhagem. Não terão deixado de sensibilizar a sua juventude e a sua chegada com um
simples hábito franciscano, testemunho da sua radical opção. Estava-lhe na natureza o desprezo do
fausto. Governa com grande desvelo. Rigoroso nas suas despesas, conta-se que consagrava os rendimentos da sua diocese aos pobres, dos quais convidava 25 à sua mesa todos os dias servindo-os ele
mesmo. Deixa a marca forte de quem encontrara no amor à pobreza o modelo da São Francisco e de
Cristo pobre. Reconhece-se, por certo, na sensibilidade das posições dos “espirituais”. Acção intensa
e meteórica foi o seu episcopado. Pouco passara de um mês sobre a sua chegada, parte para Aragão
com a missão de conciliar seu cunhado o rei de Aragão com o conde de Foix Roger Bernardo III. Por
certo conhece então o seu recém nascido sobrinho Jaime, que como ele renunciará a um trono para
professar. Consagra a igreja franciscana de Barcelona, como o ficou a atestar uma inscrição epigráfica.
Dirige-se agora a Roma para assistir à canonização do seu tio avô, Luís IX de França, e, admite-se,
para pedir ao papa a renúncia da sua mitra. Em Terragona recebe um pedido de seu pai para com ele
se ir encontrar em Brignoles. Aí chega já de saúde depauperada, adoecendo com tal gravidade que
a 19 de Agosto faz o seu testamento, no qual destinava sepultura aos seus despojos mortais, e entre
outros dos seus bens dispõe dos seus livros, biblioteca assinalável a que não faltava a relativamente
recente Suma Teológica de Tomás de Aquino, em favor de alguns dos seus companheiros e amigos.
Não ultrapassaria o meio dessa mesma noite. Contava 23 anos.
Conforme os hábitos da época, que a Igreja não tardará a interditar pela bula papal De Sepulturis
de 1300, e em cumprimento do seu desejo são os seus ossos transportados para Marselha para serem
sepultados no meio do coro do convento dos Frades Menores, enquanto as suas carnes e entranhas
ficam em Brignoles, no claustro do Convento franciscano.
A igreja do convento de Marselha, construído pelos anos de 1220-1230, fora-se tornando local
de intensa vida religiosa, a ponto de vir a ombrear com a prestigiada abadia de São Victor. Se os
inúmeros milagres ocorridos junto às sepulturas de dois irmãos, que pertenciam à corrente espiritual
franciscana, Hugo de Digne ou de Barjols e Santa Douceline, há anos animavam o fervor local, bem
cresceria o prestígio conventual, agora reforçado pelo odor de santidade de Luís, de quem prosse-
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guem os milagres que já em vida lhe eram atribuídos, e pela protecção da família do príncipe-santo.
Não evocaremos aqui o rol dos milagres de S.Luis, mas quem quiser pode encontrá-los, dentre
a vastíssima bibliografia sobre o santo, na Segunda parte das Crónicas da Ordem dos Frades Menores,
dada à estampa em Lisboa, em 1562, por Fr.Marcos de Lisboa, que foi bispo do Porto, e que entre
outros méritos tem o de ter sido o primeiro autor a relatar o milagre das rosas da concunhada de São
Luís, a nossa rainha Santa Isabel.
Mercê da fama da sua santidade, asceticismo, espiritualidade, humildade e caridade, e das empenhadas diligências da sua família real, encabeçada por seu pai e depois por seu irmão, bem mais, aliás, do
que pelas da sua ordem franciscana, viria a ser canonizado, como Santo confessor, ou seja em linguagem simples santo não mártir, por João XXII, que quando era ainda Jacques Duèze o acompanhara
e que por nomeação de seu pai fora chanceler da Provença. Não deixou de haver quem viesse a ver
esta canonização no contexto duma tentativa de conciliação com o ramo dos franciscanos espirituais.
A bula é publicada em Avinhão, em 7 de Abril de 1317, na presença de seu irmão Roberto I rei de
Nápoles. Teria 43 anos se fosse vivo.
Não tardou em espalhar-se o seu culto, naturalmente projectado por duas forças institucionais: os
seus régios parentes e a Ordem franciscana. Recorde-se que esta, em 1316, conta com nada menos de
34 províncias, 197 custódias, 1407 conventos e cerca de 45.000 religiosos.
A humildade, de cariz franciscana, que procurara em vida, foi celebrada com a magnificência
devida a um príncipe, depois da morte.
A sua linhagem celebrou-se a si própria celebrando-o, fazendo da sua renúncia instrumento de
sublimação.
O sermonário apologético, a sumptuosidade dos relicários, a pujante iconografia celebram esse
príncipe sublimado pelos votos franciscanos, rebento, desaparecido na flor da idade, de cepa régia
(capetíngia) enxertada de santos.
Não tinham passado três meses sobre a sua canonização sem que seu irmão Roberto I, que na
ocasião compôs o ofício Tecum, chamasse a Nápoles, logo em Junho de 1317, Simone Martini, a
quem nomeia cavaleiro concedendo-lhe uma pensão anual e encarregando-o de pintar uma tábua
celebrativa. Mais do que uma consagração iconológica da canonização é uma verdadeira apologia da
casa Anjou, esse São Luís de Tolosa coroando seu irmão Roberto de Anjou, que se conserva no Museo
di Capodimonte em Nápoles. Obra prima em que figurara o mais antigo retrato individualizado da
pintura italiana: o do próprio Roberto I.
Em 1319 é com sumptuosidade que Roberto promove e assiste à elevação das relíquias de São Luís
transferidas por quatro cardeais para trás do altar-mor do igreja franciscana em que fora sepultado.
A imagem aureolada do franciscano de ar jovem com trajes episcopais, sob os quais se vê por vezes
o seu hábito de minorita escondido, ilustra frescos, tábuas, telas, pergaminho, papel ou vitrais e
esculpe-se na pedra. Com ou sem as restantes insígnias episcopais: mitra, báculo e luvas, segurando
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ou não um livro; eventualmente com capa pluvial azul, a que não raro faltam as flores de lis e o alamar
heráldico que arvora as armas da Casa de Anjou e das suas ligações; frequentemente com a evocação
da coroa a que renunciou - aos pés, na mão esquerda, ou mesmo, como no quadro de Simone Martini, sobre a sua cabeça segura por dois anjos -; algumas vezes com uma flor como atributo; imberbe
ou até mesmo com barba como na Igreja do seu orago em Pinhel. Descalço, com sandálias, ou sem
os pés visíveis, a sua representação isolada ou acompanhando Nossa Senhora, santos familiares ou
franciscanos, peregrinou, não poucas vezes, de igrejas, capelas e conventos para museus.
Artistas como Donatello, Ugolino di Nerio, Luís Brea, Giotto, Bartolomeo Vivarini, Piero della
Francesca, Le Pérugin, Bellino Giovani, Pordenone, Cavaro Pietro, Tintoretto, Bonifacio Veneciano,
della Robbia, Le Gros e Nocret, deram-lhe vida com os seus pincéis e cinzéis.
Quisera Luís ter sido rei e não encontraria a sua memória tal plêiade de artistas.
Ao seu túmulo irão reis, príncipes e nobres, cardeais, bispos e simples frades, burgueses e simples
povo. As suas relíquias serão cobiçadas e os seus ossos peregrinarão. Afonso V de Aragão, o Magnânimo, quinto neto de Branca de Anjou, irmã do santo, saqueando Marselha, levará em 1423 o que
deles não tinha sido retirado, do esconderijo em que os tinham querido salvaguardar. Depois de
peregrinarem com o rei aragonês são depositados na catedral de Valência, onde permanecem. Do
convento franciscano marselhês nada resta, arrasado que foi em 1524 por imperativo de resistência ao
cerco das tropas de Carlos V, comandadas pelo condestável de Bourbon. Por isso quando, em 1956,
por compromisso entre os arcebispos de Valência e Marselha, são devolvidas duas das vértebras a esta
cidade, são depositadas na igreja dos agostinhos. Mas, pasme-se, ainda aqui não acabaria a peregrinação das relíquias. Em 1993 são roubadas, continuando-se sem saber do seu paradeiro.
O culto de S.Luís, vivo em tantas das terras que calcorreou e de que é padroeiro como Brignoles,
Nápoles, Toulouse, Marselha, Tarragona ou Valência, espalhar-se-á além zona mediterrânica, por
outras terras de línguas várias …, sem que o mar fosse entrave, ou que a Califórnia ou as Filipinas
fossem demasiado longínquas.
Por não pisar São Luís terras de Portugal, não deixou a brisa da sua fama de nelas soprar.
Contra cunhado da rainha Santa Isabel de Portugal, cuja devoção por ele foi referenciada, notabiliza-o entre nós o ter a sua intercessão salvo o rei D.Dinis de morrer às mãos de um urso.
O cisterciense e cronista-mor do reino Fr.Francisco Brandão, averiguando a implicação do milagre
na fundação do mosteiro de Odivelas, descreve, em impressivas linhas a ocorrência, na sua Parte V da
Monarquia Lusitana, dada à estampa em 1650:
“É pois de saber, que saindo elRei a monte no termo de Beja, encontrou em um sítio da freguesia
de São Pedro de Pomares, que chamam Belmonte, junto de umas rochas na ribeira de Odiana um
Urso conhecido naquele distrito por de grande ferocidade. Seguiu elRei a cavalo, porém ele escondendo-se em uma quebrada, assaltou a elRei, que ia em seu seguimento, e lançando-lhe as mãos o
deitou fora do cavalo em terra, e o teve debaixo de si aperrado. Na ânsia daquele perigo se lembrou el
Rei de São Luís Bispo de Tolosa, que então florescia em milagres. Recorreu ao favor do céu, pedindo
ao Senhor o livrasse por intercessão deste Santo. Apenas acabara a rogativa, quando o Santo Bispo lhe
apareceu e animou, dizendo-lhe que tirasse o punhal, e matasse o Urso, e o matou. Livre elRei ficou
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com grã devoção ao Santo, a quem mandara fazer uma capela no mosteiro de São Francisco de Beja,
aonde obra grandes maravilhas.”
Não é de surpreender que da piedosa credulidade de um cisterciense partilhassem, além de um
outro cisterciense, Fr.Manuel dos Santos, três autorizados cronistas franciscanos: ainda nos meados
do séc.XVI, o já referido fr.Marcos de Lisboa; dezasseis anos depois de Brandão, Fr.Manuel da Esperança, na sua Historia serafica dos frades menores na Província de Portugal; e já em meados do séc.
XVIII, Fr.Jerónimo de Belém na Parte primeira da Chronica Serafica da Santa Provincia dos Algarves,
da Regular Observância.
Compulsando tais crónicas poderá o leitor inteirar-se, com mais detalhes, do dramático lance e até
saber do trágico destino do urso…
Permita-se-nos, só, que não deixemos passar em claro a curiosa oração que fr.Marcos, por certo
mais devoto da santa rainha Isabel que crente na religiosidade régia, atribui ao monarca:
“Senhor Iesu Christo, liurayme polos merecimentos de S.Luys, em que a Raynha minha molher
tem taõ feruente & afincada deuação.”
Assevera o cronista que logo viu el-rei estar junto de si um frade menor com mitra, que rindo-se lhe
disse: Que fazes? Tira a adaga que tens na cinta, & mata com ella esse urso, e não temas.
Deste milagre não faltaram evocações, com particular realce em S.Pedro de Pomares, em São Francisco de Beja e na Igreja do Convento de Santa Clara em Coimbra.
Curiosamente, em Odivelas a ter existido nada restou, a não ser um urso lançado sobre um homem deitado de costas, que serve como uma das peanhas que sustenta o túmulo de D.Dinis, porque
quanto à figura mitrada que estava de joelhos à sua cabeceira na tampa sepulcral, desaparecida mercê
de ímpio restauro, embora pela descrição que dela temos possa ser identificado com o pequeno frade
mitrado referido por Fr.Marcos de Lisboa a propósito do milagre, porquê preferi-lo ao bem mais
provável Dinis, santo homónimo e protector régio, mártir cefalóforo, primeiro bispo e patrono de
Paris e orago afiançado de Odivelas?
Bem houve, como referimos, quem quis ver neste milagre a causa da fundação dionisiana do
mosteiro cisterciense de S.Dinis e S.Bernardo de Odivelas, do que foi eco mor, praticamente isolado,
Fr.António Brandão na sua obra supra citada. Penso já em tempos termos provado não poder ter
fundamento tal asserção. Além de não se conhecer qualquer alusão à invocação de S.Luís, coeva dos
primórdios conventuais, ao tempo da fundação S.Luís ainda era vivo, bem longe consequentemente
de merecer honras de altar. É aliás nesse mesmo ano de 1295, no primeiro de Novembro, que Luis
é tonsurado. Falecerá dois anos mais tarde em 1297, aguardando a sua canonização por João XXII
duas décadas até Abril de 1317.
Realidade que não impede que, um quarto de século volvido sob o seu precoce falecimento, no seu
terceiro e último testamento, já de 1324, D.Dinis mande aos testamenteiros, que façam uma capela a
S.Luís bispo de Tolosa naquele e que aí ponham dois capelães que cantem nesta Capela para sempre
à honra desse santo por alma do rei.
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Não fazia, aliás, mais do que estar em consonância com os reis coevos seus parentes, na evocação de
um príncipe aparentado ou contra-aparentado com múltiplas casas reais - Nápoles, Hungria, França,
Aragão, Navarra, Portugal,… - que atingira as auras da santidade.
Atestam aliás os piedosos cronistas que os favores do santo não se limitaram a este milagre, mas que
também ressuscitou na cidade de Beja um falcão de grande estima do mesmo soberano…
Não faltaram em Portugal outras invocações suas, que o Atlântico não impediu que chegassem ao
Brasil. Ainda bem recentemente (2013) se acabou a reconstrução da Igreja de São Luís de Piratinga,
na cidade do mesmo nome e patrono, que uma inundação derrubou, conjuntamente com cerca de
outros 300 edifícios, em Setembro de 2011.
Por terras brasileiras foi padroeiro do Seminário seráfico do rio Negro, e do convento e igreja de
seu nome em Itu no actual Estado de São Paulo, onde no final do séc.XIX começaria a funcionar o
colégio que igualmente invocava o seu nome.
Nos finais do séc.XVI parece dar-se um surto de reinvocação de S.Luís. Não só Luis de Figueiredo
Falcão, secretário de Estado ao tempo da união pessoal de Portugal e Espanha, funda, sob aquele orago, convento em Pinhel, sua terra natal, que aprovado pela bula Volumus, & statuimus, de Clemente
VIII, veria entrar as primeiras freiras já em Outubro de 1602, como o seu parente D.Luís Figueiredo
de Lemos, bispo do Funchal (1585-1608), funda uma capela junto ao seu Paço episcopal da mesma
invocação. É por então, também, que em Pias não muito longe de Tomar se funda em 1588 uma
igreja em honra do mesmo patrono. Pouco tarda, que em 1602, a sua memória se veja reavivada pela
publicação, em Antuérpia, da biografia Sancti Ludovici, Caroli I, regis Siciliae filii, ex Ordine Minorum, episcopi Tolosani, vita, da autoria de Henricus Sedulius.
Não seria esquecido nas encomendas para Mafra sendo representado conjuntamente com São
Boaventura e São Bernardino de Siena em 1755.
O culto de São Luís estende-se igualmente para o sul do país, bem aquém da vida de D.Dinis. No
séc.XVIII tinha honras de altar na Igreja paroquial de Santa Margarida de Peroguarda no concelho
de Ferreira do Alentejo, em Aljezur e em Faro. Não ficou por lá esquecido na memória do passado.
Permanece na vivência popular, nas nossas terras além Tejo, considerado como o protector dos gados. Mas não só… Ainda em 1992, se erigiu a paróquia de São Luís em Faro ao tempo em que se
construía uma nova igreja de São Luís, dedicada em 21 de Junho de 1992, que julgamos ser o mais
recente orago, e onde se encontra uma imagem do patrono.
Volvidos oito séculos, a memória deste jovem príncipe celebrado por ter trocado coroa por hábito,
incarnando um franciscanismo exigente, ladeando a fronteira da corrente dos espirituais, intercedido
como padroeiro e protector múltiplo – de cidades como Brignoles, Cáceres, Málaga, Serravale, Valência ou São Luís de Piraitinga -, ou de sofredores como os reféns, os tuberculosos e os doentes de
pneumonia, lembrado mesmo para a protecção dos gados, a quem artistas notáveis pagaram tributo
com sua arte, permanece ainda em terras portuguesas lendariamente ligado ao milagre da salvação
da vida d’el-Rei D.Dinis…
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João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador

“El-rei Filipe bem poderá meter-me em Castela,
mas Castela em mim é impossível”.
Frei Heitor Pinto

Entendamo-nos:
Por primeira guerra de independência queremos referir-nos à Fundação da Nacionalidade.
D. Afonso Henriques teve que, em primeiro lugar, dominar o partido de sua mãe, D. Teresa,
ligada aos interesses galegos1. O assunto ficou arrumado na batalha de S. Mamede (1128).
Mais tarde, emancipou-se de Leão e Castela (Tratado de Zamora, de 5/10/1143), e definiu,
a golpe de montante e de acordos, a fronteira Norte e Leste. Como o reino não era geopoliticamente (como se diria hoje), defensável, houve que alargar a fronteira Sul e assim se foi
empurrando a moirama na ponta da espada. Prestava-se, ainda, um serviço à Cristandade.
A situação só ficou resolvida quando o Papa Alexandre III – a fonte de Direito Internacional na altura2 - reconheceu o título de Rei ao nosso primeiro monarca através da Bula
“Manifestis Probatum”, de 23 de Maio de 11793. Para este facto contribuiu decisivamente a
acção do Arcebispo de Braga, D. João Peculiar.
Por segunda guerra, entendemos a ultrapassagem da crise de 1383-1385, que a falta de
visão e fraqueza do Rei D. Fernando I4 criou. Não contente em desbaratar o erário público5
em três guerras ruinosas e algo escusadas6 com Castela, provocou uma crise de sucessão
ao casar a sua única filha D. Beatriz com o Rei de Castela. A Rainha viúva, D. Leonor
Teles, para piorar as coisas, amantizou-se com o Conde Andeiro – Galego – o que não era
bem visto pela maioria do povo. Salvaram a situação, na altura, o Mestre de Avis, João das
Regras, Álvaro Pais, alguma nobreza, o povo miúdo e a burguesia e, sobretudo, D. Nuno
Álvares Pereira, que foi verdadeiramente a “alma” da Nação e a quem os portugueses devem,
incontestavelmente, o facto de serem independentes7. Aljubarrota saldou a derrota militar
Por via “amorosa”, com o Conde Fernão Peres de Trava.
Sempre funcionava melhor que a ONU …
3
36 anos depois do Tratado de Zamora e 40 anos depois da Batalha de Ourique, altura em que, pela primeira vez,
Afonso Henriques toma o título de Rei. Com esta bula, Afonso Henriques comprometia-se a pagar anualmente uma
quantia em ouro, à Santa Sé. Este pagamento nunca foi feito, o que levou mais tarde, Fernão Lopes a dizer, com certa
graça, que “foi um esquecimento muito bem alembrado”.
4
Mais uma vez, a via “amorosa”.
5
Ao que consta foi a primeira vez que os cofres do Estado se exauriram.
6
Pois era do interesse de outros. Ainda resquícios da Guerra dos 100 Anos.
7
Nunca é demais lembrar isto.
1
2
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do partido Castelhano, mas a vitória política só foi alcançada pelo Tratado de Paz de 1411.
A guerra durou 26 anos.
Desta vez tiraram-se ilações: a conveniência da Aliança estratégica com a Inglaterra – reconhecimento da necessidade de apoios externos que nos defendessem da Meseta, e passou-se a
ter mais cuidado com as ligações matrimoniais da Casa Real Portuguesa.
Por Terceira Guerra de Independência – de longe a mais grave (até ver) – queremos referir
a alvorada de 1640. Durante 60 longos anos8 pagaram-se os erros estratégicos, sobretudo
após a morte de D. João III; a corrupção do alto clero e nobreza – começada aliás, no reinado
de D. Manuel I; a degradação da formação das elites, operada no reinado de D. João III9 e
traição de muitos, comprados com o dinheiro espanhol.
É certo que Filipe I foi hábil no decorrer das Cortes de Tomar de 1581. A Monarquia Dual
mantinha, aparentemente, senão a independência pelo menos a autonomia portuguesa. Mas
era só aparentemente. A falta de uma política externa própria impedia a escolha de Alianças
e mercados e condicionava a acção das forças militares. Em breve estávamos a ser atacados
por todos os lados.
À medida que os anos iam passando, a política de Madrid mudou, optando pela anexação
pura e simples. Os portugueses foram esmagados com impostos e requisições militares. Com
o Conde Duque Olivares a tirania atingiu o auge. A situação era insuportável.
Com os três braços do Reino – Clero, Nobreza e Povo – novamente unidos e com uma
situação externa favorável10, a revolta deu-se. Novamente encontrou-se um rei e não faltaram tribunos e braços dispostos a pegar em armas. Mais uma vez, surgiu a alma da revolta:
O Dr. João Pinto Ribeiro. Como se sabe, a campanha não foi fácil e só terminou com o
tratado assinado em Lisboa, em 13 de Fevereiro de 1668, não sem que a rivalidade franco
- inglesa tivesse prejudicado Portugal.
Foram 28 anos de sacrifícios e incertezas. A Santa Sé mais uma vez demorou no reconhecimento da Restauração e só o fez passados 30 anos11.
A quarta guerra de independência foi o longo calvário percorrido para sacudir o jugo napoleónico, primeiro, seguida do “excesso de zelo” britânico.
A indigência a que se deixou chegar as forças militares, a má formação para a governação e o
carácter pouco firme de D. João VI, aliado a maus conselheiros, levaram a que se tergiversasse
perante os estrangeiros e se reduzissem as forças da nação à inanidade, permitindo que o exército maltrapilho e esfomeado de Junot tivesse chegado a Lisboa sem se ter disparado um tiro.
As três invasões que suportámos – isto é os que ficaram, já que a fina flor do Reino retirou
para o Brasil com armas e bagagens – levaram-nos cerca de 10% da população, ficando o país
pilhado e a economia arrasada.
No fim da Guerra, com a liderança no outro lado do Atlântico, os ingleses tomaram conta
Note-se que é quase o dobro da esperança de vida da época.
Reforma, com enclausuramento da Ordens Militares Religiosas; Inquisição; reforma da Universidade, influenciada
sobretudo com as conclusões do Concílio de Trento, etc.
10
Aproximava-se o fim da Guerra dos 30 anos e a Espanha estava muito depauperada.
11
Quando já não havia perigo algum de “ofender” a Espanha.
8
9
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da governação. Foi preciso revoltas para obrigar o Rei a regressar e a tirar o poder político aos
ingleses. Poder político, já que o económico se manteve por todo o século. As consequências
destes eventos ainda as sentimos hoje12.
Finalmente, a quinta guerra de independência, foi travada pelo Governo do Dr. Oliveira
Salazar a fim de desipotecar o País, situação a que os desatinos liberais, monárquico - constitucionais e primeiro - republicanos, tinham conduzido. Lembramos que o País estava em
falência técnica, endividado e sem qualquer cotação internacional. Grande parte das principais empresas, os transportes e as comunicações, tanto na Metrópole como no Ultramar,
estavam em mãos estrangeiras, nomeadamente inglesas.
Para os mais “esquecidos” talvez seja bom recordar que tempos houve, no século XIX,
em que o embaixador inglês tomava assento no Conselho de Ministros e o rendimento das
Alfândegas era dado como penhor dos empréstimos pedidos.
Foi também uma longa guerra que se venceu o que permitiu, em seguida, reforçar as Forças
Armadas, fundamental para a unidade do Estado, a afirmação de soberania e elemento dissuasor por excelência.
O Poder criado, a doutrina que o enformava e a vontade que o servia, permitiram levantar o
País, influenciar a nosso favor a Guerra Civil de Espanha, manter a neutralidade na Segunda Guerra Mundial, arrancar com a industrialização do país nos anos 50 e 60 e combater vitoriosamente
em três teatros de operações distintos a milhares de quilómetros da base logística principal, durante
14 anos. E tudo isto apenas com recursos próprios e sem generais ou almirantes importados!
Chegamos assim à Sexta Guerra de Independência, que vai ser a que há – de vir e que já se
desenha13. O cenário mais credível e perigoso em que tal “guerra” pode vir a desenvolver-se
tem a ver com o futuro da Comunidade Económica Europeia (CEE), muito apropriadamente rebaptizada de Comunidade Europeia (CE) e agora já União Europeia (UE).
Senão vejamos: A UE só tem duas vias possíveis, ou caminhar para a frente ou extinguir-se.
Como aparentemente não há vontade de lhe pôr um ponto final – até porque a competição
económica com os EUA, o Japão, a China e outros, vai ser feroz – a mesma comunidade irá
continuar. No entanto, a sua existência atrai outros países que já pediram a sua adesão. Esta,
embora possa ser retardada por razões administrativas, não pode ser impedida, por razões
políticas. Ora a proliferação de países irá criar uma pequena babilónia ingovernável. Para
ultrapassar esta eventual inoperância só há uma maneira: a de tomar as decisões comunitárias
por maioria absoluta ou classificada, o que irá, inevitavelmente, subalternizar a posição dos
pequenos países – entre os quais nos incluímos.
Por outro lado, caso a UE avance no ideário da União Política, os perigos para a soberania
portuguesa serão mais do que reais. Porém, se a situação se deteriorar e forças centrífugas
forem criadas no seio da UE a recente clivagem por causa da crise iraquiana é disso um bom
Eis as principais: agitação política, guerra civil, implementação do regime liberal, com extinção das ordens religiosas;
mais agitação política e social, que só terminou em 1851; independência do Brasil; rotativismo monárquico que
só terminou com a implantação da República, não sem que antes houvesse uma cobiça generalizada aos nossos
territórios em África.
13
Segundo o horóscopo de Portugal elaborado por Fernando Pessoa, Portugal já teria desaparecido em 1978.
12
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sinal) e esta se desmantelar, Portugal fica sempre com o “Mercado Comum Ibérico”, já que a
situação entretanto criada será semelhante à de 1580. A Espanha é já o País que mais investe
em Portugal e quase todos os dias são formadas novas empresas espanholas no nosso país.
Cerca de 1/3 da banca já está nas mãos de “nuestros hermanos” e até já há jornais espanhóis
com edições em português14. Até a Feira de Sevilha destinada a comemorar um erro15 - tentou
provar, entre outras coisas, que os portugueses aprenderam a navegar com os italianos e tudo
isto, note-se perante a paralisia mental das nossas hostes. E quem esteve atento, durante a
última Expo 98 verificou facilmente como os espanhóis tudo fizeram para serem preponderantes na mesma.
Da nossa parte tudo se faz, aparentemente, sem se medir qualquer perigo. Provavelmente,
porque não têm a noção de que ele existe. E tudo se faz para baixar as defesas: abolição de
pautas aduaneiras, regimes de transição e outros “pormenores” sem importância, são negociados com invulgar filantropia; abre-se mão de sectores chave da economia e do património
nacional; depaupera-se a Instituição Militar tanto material como psicologicamente; abandalha-se o sistema de ensino a tal ponto que brevemente teremos um país de analfabetos (o que
interessa sãos as estatísticas da UE!); neutraliza-se a Igreja e envolve-se tudo isto num manto
de “informação controlada”, que há uns anos atrás tomava o nome de censura. Com duas
vantagens: porque havia preocupações pedagógicas e quem a fazia assumia. Havia regras. Agora não há, e ninguém assume que faz censura16. A única coisa que se tem feito, verdade seja
dita, é tentar fortalecer o país sob o ponto de vista económico e financeiro, mas sem grande
sucesso já que a falta de autoridade e de liderança é notória e não tem havido capacidade para
se criarem mais-valias sustentáveis.
Queremos ver como vai ser, quando os nacionais se derem conta que não podem mais ir
à tourada, pois a legislação da UE aboliu-a; que os seus impostos vão parar a Berlim, perdão
a Bruxelas, que os seus filhos vão patrulhar uma zona qualquer distante, comandados por
oficiais que não são os seus; que a História Pátria foi toda rescrita, vá-se lá saber em nome de
que critério; que só pode plantar girassóis, porque foi isso que lhe coube em sorte; ou que já
não consegue comprar um terreno na zona que quer pois este já mudou de mãos e a parada
não é para a sua bolsa.
Quando a população se começar a aperceber de tudo isto, e muito mais, parará a corrida
parola às matrículas de carros da UE e haverá uma reacção qualquer, por mais que mentes
vendidas se oponham. Não há prata que chegue para comprar todas as consciências.
Para que o desastre não seja grande – até porque, não se arranja alternativa credível à UE de
Por exemplo, o “El Faro”, de Vigo.
Colon e não Colombo, que vários autores já provaram ser português e trabalhar para o Rei de Portugal, procurava
(!) a Índia e não a América.
16
E nunca houve tanta. Há muitas maneiras de fazer “censura”: grande parte dos jornalistas têm emprego precário,
logo, ou escreve, cumpre as regras ditadas ou arrisca-se a ir para o desemprego; muitos “média” são partidários – o
que não tem mal nenhum desde que seja assumido e público – o problema está nos “independentes”. Hoje em dia
não há lugar importante que não tenha um Gabinete de Imprensa que, naturalmente, faz passar a informação que lhe
convém. Depois há os telefonemas, os convites, os cocktails, as notícias em primeira mão, etc., etc.
14
15
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um dia para o outro – há que começar a tomar consciência do barco em que navegamos; olhar
para a UE como modelo transitório e não definitivo; criar defesas e escolher pessoas capazes
para lugares importantes. Isto só se consegue com Escolas17 dignas desse nome e com sistemas
de promoção e escolha baseados maioritariamente no mérito. É absolutamente necessário
controlar os investimentos nos sectores chave da economia18; aumentar a prontidão das FAs,
melhorar a coesão19 e a cultura nacionais; despartidarizar o mais possível a vida nacional e um
sem número de outras coisas. É preciso não esquecer as lições da História, nomeadamente,
que as potências estrangeiras só nos ajudam quando isso é do seu interesse; que necessitamos
de apoios exteriores para melhor nos defendermos. Que o Atlântico é a nossa zona de interesse principal, que não podemos permeabilizar excessivamente a nossa fronteira terrestre e
deixar fechar a marítima e que só uma liderança forte e patriota conseguirá conduzir a população para dar o seu melhor quando as situações são críticas.
A melhor vitória numa guerra é aquela que se obtém sem ser preciso entrar em combate.
Podemos (e devemos) preparar-nos enquanto é tempo para essa vitória. Nunca porém dando mostras de não querer combater, se preciso for.
Junho de 1992
(mas actual em Abril de 2014)

Como dizia Almeida Garrett: “Não há boa educação que não seja eminentemente nacional”.
Há muitos processos legais e administrativos para o conseguir.
19
A regionalização propalada é, neste particular, péssima.
17
18
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Valorização Sustentável dos Oceanos1
Miguel Marques
A Governação dos Oceanos é um tema complexo.
Um exemplo que ilustra bem esta complexidade é que uma das características do mar é
que grande parte dos seus recursos está em permanente movimento, como a água através das
correntes, os peixes e os mamíferos que habitam nos oceanos deslocam-se de um local para
o outro …
Com este exemplo percebemos bem a necessidade de debater a Governação e Sustentabilidade dos Oceanos à escala global.
O tema da sustentabilidade é um tema bastante quente nos dias de hoje, em todo o mundo
e particularmente em Portugal.
É um tema quente por a sustentabilidade estar ligada à tomada de decisões, decisões de
curto prazo versos decisões de médio e longo prazo… falar de sustentabilidade é falar de
gerações…
No fundo sustentabilidade é conseguirmos satisfazer as necessidades da actual geração sem
comprometer, sem por em risco, a capacidade das gerações futuras conseguirem satisfazer as
suas próprias necessidades.
Se Portugal quer ser uma potência à escala global em termos de economia do mar tem que
ser uma referência em termos de Governação e Sustentabilidade dos oceanos. Tem que inovar
e liderar nesta matéria.
Neste contexto dividi a minha intervenção em 3 partes:
1ª parte – Alguns assuntos sobre o actual debate internacional sobre a governação e sustentabilidade do Mar
2ª parte – A tripla vertente da sustentabilidade da Economia do Mar
3ª parte – A necessidade de premiar práticas sustentáveis na Economia do Mar
1ª parte – Alguns assuntos sobre o atual debate internacional sobre a governação e sustentabilidade do Mar
Quando a comunidade internacional se sentou pela 1ª vez à mesa para debater o modelo de
governação dos oceanos, o que estava por detrás das negociações, a mola real, eram os recurso
minerais, quem deveria controlar os minérios, o petróleo, o gás natural, atualmente, o que
está por detrás, não são só os minerais, são também os recursos biológicos, o controlo dos
recursos biológicos ganhou uma força tremenda…
1

Comunicação efetuada na Sociedade de Geografia, no dia 20 de Maio de 2013.
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Esta crescente importância do mar, dos seus recursos minerais e biológicos está a transformar o discurso do debate internacional sobre a sustentabilidade, estamos a evoluir da era da
Green economy para a era da Blue Economy..
Esta blue economy tem um enorme potencial para alavancar o crescimento e o desenvolvimento da humanidade.
Outro tema do debate internacional sobre sustentabilidade é ver o mar como indicador de
sustentabilidade do planeta terra…
A comunidade científica tem vindo a alertar, se querem saber como é que está a sustentabilidade do planeta terra?
Olhem para o mar, olhem para os oceanos.
Olhem para a temperatura da água do Mar.
Olhem para a subida do nível da água do mar.
Olhem para os fenómenos naturais que surgem no mar.
Olhem par a extinção de espécies marinhas.
Olhem para a poluição no mar.
Olhem para a acidificação dos oceanos.
Fechava esta primeira parte da minha intervenção sobre alguns assuntos do debate internacional sobre a Governação e a sustentabilidade dos oceanos sublinhando 3 ideias chave:
- A Redescoberta da importância dos recursos biológicos;
- A Emergência do conceito de Blue Economy;
- A visão do Oceano como um indicador da sustentabilidade do planeta terra.
Isto leva-nos à segunda parte desta minha intervenção.
2ª parte – A tripla vertente da sustentabilidade da Economia do Mar
Esta sustentabilidade traduz-se em quê?
Em três vertentes.
Existe uma tripla vertente da sustentabilidade:
- A vertente ambiental – conhecida por pegada ecológica;
- A vertente social – ligada às pessoas, ao emprego e ao talento;
- A vertente económica – ligada à rentabilidade e à criação de excedentes financeiros que
permitam a poupança e o investimento.
Todas as actividades ligadas ao mar devem ser avaliadas nestas 3 vertentes.
Caso falte alguma destas 3 vertentes a uma actividade do mar, provavelmente estamos na
presença de uma atividade não sustentável.
Numa fase inicial o conceito de sustentabilidade apareceu muito ligado à ecologia. Chegou
a existir um monopólio da ecologia sobre a sustentabilidade.
Por um lado foi muito positivo, colocou em cima da mesa a importância do ambiente e da
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ecologia. Por outro lado, esta predominância da vertente ecológica assustou e afastou algumas
comunidades que viram os seus empregos ameaçados.
Por vezes alguns dogmatismos ambientais impedem a criação de emprego e desenvolvimento das pessoas. Muitas vezes a busca de rentabilidades a qualquer preço, degradam o
ambiente.
É muito difícil obter resultados positivos nas 3 vertentes ao mesmo tempo. Existem
conflitos.
No entanto este é o desafio. Criar equilíbrios e balanceamentos é o desafio do novo modelo
de governação.
O Modelo de governação deve incluir a criação de códigos de conduta por actividade que,
de uma forma simples e prática, orientem as actividades marítimas no sentido da sustentabilidade, no sentido das 3 vertentes, social, ambiental e económica.
Na procura dos equilíbrios e balanceamentos nestas 3 vertentes, a comunidade internacional descobriu a importância das pequenas comunidades marítimas.
As pequenas comunidades marítimas são fundamentais no modelo de governação dos oceanos.
São as pequenas comunidades marítimas que lidam diariamente com o mar, são os seus
primeiros guardiões, a sua vida confunde-se com o mar.
Conhecem o mar como ninguém e são normalmente o berço do talento ligado ao mar.
A evolução natural destas comunidades tem sido a transformação de pequenas comunidades piscatórias em comunidades de nautas, ligadas ao lazer e ao desporto.
Um excelente exemplo desta transformação é toda a metamorfose que se operou no contexto
dos Açores em termos da evolução da caça à baleia para a criação de uma indústria relacionada
com a observação de cetáceos e outras atividades marítimo turísticas e de turismo científico.
É muito importante estar atento a estas comunidades marítimas pois a saúde e robustez destas
comunidades é um indicador de avaliação do modelo de governação e da sustentabilidade dos
oceanos.
Penso que é unânime o reconhecimento da importância da sustentabilidade dos oceanos.
Esta sustentabilidade no médio e longo prazo é vital para o planeta. Mas então se é unânime
esta importância, porque é que no dia-a-dia existem comportamentos não sustentáveis?
Para acabar com comportamentos não sustentáveis é necessário responder à seguinte pergunta: O que é que se ganha, no curto prazo, com comportamentos sustentáveis?
A resposta a esta pergunta tem que passar pelo seguinte: Atividades reconhecidas como
sustentáveis, atraem mais investimento, mais capital, mais consumidores e mais talento.
É fundamental demonstrar com resultados concretos que também no curto prazo se
conseguem vender mais produtos e serviços se tomarmos atitudes sustentáveis.
Fechava esta segunda parte da minha intervenção sublinhando estas 3 ideias chave:
- a tripla vertente da sustentabilidade, é necessário existirem equilíbrios ambientais, sociais
e económicos;
- o papel fundamental das pequenas comunidades marítimas, como guardiões do modelos
de governação e da sustentabilidade dos mares;
- e a necessidade de tornar tangíveis os comportamentos ambientais.
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Esta tangibilização leva-nos à terceira parte da minha intervenção, relativa à necessidade
urgente de reconhecer e premiar atitudes sustentáveis.
3ª parte – A necessidade de premiar práticas sustentáveis na Economia do Mar
Para ilustrar a importância de tangibilizar e premiar gostaria de partilhar convosco 2 exemplos: um exemplo mais simples mas muito eficaz e um exemplo sofisticado e também eficaz
O exemplo mais simples é o da bandeira azul.
No fundo uma bandeira azul é uma acreditação é uma marca de qualidade de garantia, de
práticas sustentáveis, é também um prémio.
A bandeira azul surgiu muito ligada á vertente ambiental, mas muito provavelmente evoluirá para as outras duas vertentes da sustentabilidade, a social e a económica.
O conceito da bandeira azul induziu muitos comportamentos sustentáveis e transformou a
nossa atitude para com as praias.
Hoje em dia não existem autarquias que não queiram ter bandeiras azuis. As autarquias, as
regiões e os países competem para ver quem tem mais bandeiras azuis.
As comunidades locais sabem que ter bandeira azul significa que mais gente com mais
poder de compra afluirá às suas praias em comparação com praias que não têm bandeira azul.
Neste processo de competição e de procura de alcançar a acreditação da bandeira azul os
nossos comportamentos vão se alterando em direcção à sustentabilidade, com ganhos no
curto prazo.
Como qualquer processo de acreditação, por de trás de uma bandeira azul existem listas de
standars básicos de sustentabilidade a cumprir. O cumprimento destes standards dá origem
a um prémio que é a acreditação bandeira azul. Esta acreditação tangibiliza boas práticas e
permite aos cidadãos optar pelas boas práticas.
O exemplo mais sofisticado que queria partilhar convosco é o exemplo das sociedades cotadas que pertencem ao Dow Jones Sustainability Index.
Pertencer ao Dow Jones Sustainability Index e ser incluída no The Sustainability Yearbook é
uma ambição de muitas das maiores empresas cotadas de todo o mundo.
Todos os anos cerca de 2.500 empresas cotadas são convidadas a participar num processo
de acreditação bastante rigoroso e exigente, em termos das 3 vertentes da sustentabilidade,
ambiental, social e económica, mas apenas cerca de 400 conseguem entrar no The Sustainability
Yearbook.
Estas empresas investem bastante para atingir este objectivo. A maior parte desses investimentos são investimentos na transformação e criação de boas práticas, de forma a superarem
a concorrência dos seus pares no sector.
As empresas investem nesta acreditação porque são premiadas por isso, pois passam a ser
vistas pelos investidores internacionais como empresas em que vale a pena investir mais do
que em outras empresas.
Na lista das empresas com esta acreditação não são muitas as empresas com actividade marítima.
Isto acontece por várias razões das quais destaco, em primeiro lugar, o grande trabalho que
há por fazer em relação à sustentabilidade do mar e por outro lado pelo facto de uma grande
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parte das empresas ligadas à economia do mar, são empresas não cotadas, empresas familiares,
empresas cujo capital é detido por empresários individuais. Retirando algumas grandes empresas cotadas e entidades ligadas aos governos dos países, a maior parte das empresas ligadas
à economia do mar são empresas que caem no conceito internacional de middle market e
familly business.
Existe aqui uma enorme oportunidade de pegando na experiência de sucesso que é o Dow
Jones sustainability índex e no pragmatismo da bandeira azul, que é a oportunidade de criar
um índice de sustentabilidade para as actividades da economia do mar.
Uma espécie de ranking de empresas azuis (Blue Companies).
A criação deste índice de sustentabilidade de Blue Companies seria certamente uma grande
evolução em termos de sustentabilidade do mar.
A criação de uma marca, uma acreditação, de sustentabilidade para empresas da economia
do mar, desencadeará um processo de competição saudável entre empresas que permitirá
tomarem o rumo da sustentabilidade, com o objetivo de obterem o reconhecimento por parte
dos consumidores e investidores, de forma a rentabilizarem as suas actividades e diferenciarem-se da concorrência.
Portugal, dentro da União Europeia e das Nações Unidas tem a oportunidade de inovar e
liderar nesta matéria. Fica o desafio e assim termino agradecendo toda a vossa atenção.
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A Ponte Velha da Ajuda: Entre Elvas e Olivença
José Fernando Reis de Oliveira *
Em A Ponte Velha da Ajuda: entre Elvas e Olivença é abordada, de forma sucinta, a história
daquela ponte, denominada aquando da sua construção, à época de D. Manuel I, de Ponte
de Olivença.
Causas naturais e a história conturbada dos vizinhos peninsulares infligiram-lhe sucessivas
destruições de que a custo foi reabilitada.
Fundamental nas ligações a Olivença a ponte foi, mais uma vez, destruída em 1709, pelas
tropas do Marques de Bay. A perda posterior de Olivença, em 1801, inviabilizou até hoje a
sua reconstrução.
O Tratado de Alcanises e Olivença
O tratado de paz e fixação dos limites fronteiriços entre o Reino de Portugal e o Reino de
Leão e Castela, denominado Tratado de Alcanises celebrou-se, naquela povoação da diocese
de Zamora e não longe de Bragança e Vimioso, em 12 de Setembro de 1297. Este Tratado,
realizado entre D. Dinis, rei de Portugal e Fernando IV de Leão e Castela, trouxe para a coroa
portuguesa Olivença bem como as povoações de Juromenha, Ouguela, Campo Maior, São Félix
dos Galegos (actualmente na posse de Espanha, San Felices de los Gallegos) em troca de Aroche
e Aracena que seriam para sempre castelhanas1. O rei de Castela renunciava aos castelos, vilas
e lugares de Sabugal, Alfaiates, Castelo Rodrigo, Vilar Maior, Castelo Bom, Almeida, Castelo
Melhor, Monforte e outras terras da Beira com a comarca de Ribacoa bem como possíveis direitos sobre Valência de Alcântara, Ferreira de Alcântara, Esparregal, Ayamonte e outros territórios
de Aragão e Castela assim como Moura e Serpa, já cedidos, em 1295, mas não entregues2.
Uma oliveira arrimada a uma torre e uma mulher sentada em cadeira, coroa na cabeça e
ceptro na mão, assim descreveu Ayres Varella o brasão, à época, de Olivença3.
D. Dinis outorgou a Olivença em 4 de Janeiro de 1298 foral idêntico ao de Elvas (que teve
como modelo o foral de Évora)4 com todas as honras, privilégios, regalias e isenções; bem
como feira semanal à 2ªs feiras. De aldeia, Olivença passou a Vila.
*

Administrador Hospitalar. Mestre em Relações Interculturais. Vogal das Secções de Antropologia e Etnografia da
Sociedade de Geografia de Lisboa.
1
Joel Serrão (dir.) - “Dicionário da História de Portugal”, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1963, p.81
2
José Mattoso (dir.) - “História de Portugal”, Lisboa, Editorial Estampa, 1993, 2º volume, p.151.
3
Ayres Varella - “Theatro das antiguidades d’Elvas: com a história da mesma cidade e descrição das terras da sua
comarca” (Prólogo de A. Thomaz Pires), Elvas, Edições António Torres de Carvalho, 1915, p. 64.
4
Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho Leal - “Portugal antigo e moderno” - Dicionário Geographico, Estatístico, Chorographico, Heráldico, Archeológico, Histórico, Biographico e Etimológico, Lisboa, Editora Mattos
Moreira, 1875, Vol. VI p. 282.
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Numa lápide, posta a descoberto em 1641, e que se encontrava sobre a porta do castelo,
descobriram-se as armas reais e as da vila e o letreiro seguinte: “a 1ª pedra deste castello foi posta
em dia de S. Miguel e pos aqui P. Lourenço do Rego, em tempo del-Rey D. Dinis era 1334”5.
Que razões teriam estado na base da decisão de D. Dinis acolher Olivença no seio da coroa portuguesa, quando tudo indicaria ser o Guadiana um limite natural de delimitação de
fronteiras?
Razões políticas, desde logo, alargamento do território, certamente, mas também motivações de ordem geoestratégica, ainda que não assumidas. “Uma espinha cravada no flanco sul
de Badajoz” asseverou Limpo Piriz6.
As ligações fluviais tornaram-se um imperativo nem sempre facilitado pelas cheias, que
naquela época eram frequentes, nos longos invernos, mas aos anos chuvosos sucediam-se,
com frequência estios prolongados com secas terríveis7. E o Guadiana tinha de ser transposto.
Vitorino d’Almada salientou que, uma vez integrada Olivença na coroa portuguesa, houve
necessidade de facilitar as comunicações fluviais entre as duas margens para manter o contacto entre Elvas e Olivença.
A propósito da Barca do Guadiana escreveu: “Deliberaram então as Câmaras de ambos os
concelhos mandar fazer de comum acordo, uma barca, à falta de ponte, e de vau para passageiros a pé. Cada concelho pagaria metade do custo, e arrecadaria metade do que em cada ano
produzissem os direitos de passagem.
Fez-se pois uma barca, e lançou-se à água no porto de Malpique8. Inicialmente a barca
teria desempenhado de forma adequada o seu papel mas o caudal do rio com frequência a
destruía, acumulando-se as despesas com a reparação e os naturais inconvenientes para quem
necessitava atingir a outra margem.
Os primórdios da Ponte de Olivença.
Partindo da análise que fez, das Chancelarias Portuguesas de D. Pedro I, Alexandre Proença
remontou a meados do século XIV, a primeira tentativa de construção de uma ponte que
ligasse as margens do Guadiana entre Elvas e Olivença, desconhecendo-se se o local seria ou
não o mesmo em que posteriormente se construiu a Ponte de Olivença e se tal ponte9 teria
chegado a ser concluída.
Ayres varella - op. Cit. P. 64.
Luís Alfonso Limpo Piriz - “una espina clavada em el flanco sur de Badajoz” in “Olivenza, las razones de Espanã,
Badajoz, Universitas Editorial, 2005, pp. 55-73.
7
João Mimoso Loureiro - “Rio Guadiana - as cheias, as secas e o terramoto de 1755 - nos termos de Juromenha e
Olivença (1200-1800)” in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, série 122ª, nºs. 1-12, Janeiro-Dezembro,
2004, pp. 103-110.
8
Vitorino de Sant’ana Pereira Almada - “Elementos para um Dicionário de Geographia e História portuguesas
relativos ao Concelho de Elvas e extintos de Barbacena, Villa Boim e Villa Fernando”, Elvas, Typ. Elvense, 1891,
tomo III, p. 155.
9
Alexandre Proença - “Da Ponte da Ajuda em Olivença” in “Encuentros/Encontros” (Olivenza, 18-20 Oct.1985),
Actas, Ponencias y Comunicaciones, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, Servicio de Publicaciones, 1987,
pp. 585-588.
5
6
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Problemas de índole política e económica terão desviado a atenção para outras prioridades
no reinado seguinte de D. Fernando, e no período de interregno que se seguiu até à aclamação
de D. João I, que teve de reconquistar Olivença.
O projecto da construção da ponte parece ter sido retomado por D. Joao II, a crer nas notas
manuscritas de Vitorino d’Almada, que se refere à Ponte de Olivença nos seguintes termos:
“ficava a duas léguas d’Elvas sobre o Guadiana. El-rei D. João II mandou ali edificar uma
torre com três sobrados, com as suas janelas e seteiras, que defendiam a passagem do rio”.
Também von Wiederhold, nas “observações colhidas durante a viagem de reconhecimento
empreendida por S. A. o Príncipe Christian de Waldeck em 1798”, quando alude à Província
do Alentejo escreveu “De Olivença até Elvas vão 4 léguas, e o caminho segue na direcção da
antiga ponte do Guadiana que ainda aparece assinalada nos mapas e se encontra a 11/2 légua
de Olivença (…) cerca de 900 passos mais abaixo, vêem-se as ruinas da outrora célebre ponte.
D. João II mandou construir aqui uma torre sobre a ponte para a defesa da travessia10.
A Ponte de Olivença
Terá sido D. Manuel I, o Venturoso, a ordenar em 1510 a construção de uma ponte sobre
o Guadiana, ligando as margens, no local de Nª. Sra. da Ajuda, no concelho de Elvas, à po
voação vizinha de Malpica, no concelho de Olivença.
Ayres Varella, capelão da ermida de Nª. Sra. Da Ajuda, e mais tarde cónego de Elvas,
acentuou ter D. Manuel I entregue “a superintendência da obra a Ruy Lobo, da vila de
Olivença, que aceitou com a condição que se havia de chamar Ponte de Olivença e os
moradores daquela vila não haviam de pagar para a obra. El-rei lhe concedeu. Morreu Ruy
Lobo sem se acabar a obra; entrou em seu lugar António de Sequeira a quem Sua Majestade
fez alcaide-mor de uma famosa torre, que aquela ponte tem, por ser paço de importância.
Casando sua filha D. Maria de Goes com Jorge Pessanha, vem esta alcaidaria-mor à família
dos Pessanhas”11 o que fez de Jorge Pessanha o segundo alcaide-mor da ponte.
Ignora-se ao certo a data da conclusão da Ponte. De acordo com Paulo Pereira, foi encomendada por D. Manuel I “com obras a decorrer - ou perto da conclusão - por volta de
1520-1521”;12 Cid e Píriz indicam o ano de 1510-1514;13 Sidaway aponta o período compreendido entre 1507 e 1514 aduzindo “que a sua reconstrução deve considerar-se um acto
mais simbólico do que prático cujo simbolismo converte (a ponte) num centro de atenção.14
Lívio da Costa Guedes - “A viagem de Christian, Príncipe de Waldeck, ao Alentejo e ao Algarve descrita pelo Barão von
Wiederhold – 1798. In: “Boletim do Arquivo Histórico Militar”, Lisboa, arquivo Histórico Militar, 1992, vol. 60, p.197.
11
Ayres Varella - “Sucessos que ouve nas fronteiras d’Elvas, Olivença, Campo Maior, e Ouguella, o primeiro ano de recuperação
de Portugal, que começou em primeiro de Dezembro de 1640 e fez fim em último de Novembro de 1641”, Lisboa, Officina
de Domingos Lopez Rosa (existem edições de 1706, 1900, 1901 e 1906), Elvas, Typ. Progresso, 1901, Vol. I, pp. 7-8 (3 vols).
12
Paulo Pereira - “De Elvas a Olivença. O Renascimento antes de Vitrúvio” im “Monumentos”, Lisboa, I.H.R.U.,
Dezembro 2008, nº 28, p.88.
13
Manuel Cid da Silva; Luís Alfonso Limpo Píriz - “Memória: Ponte da Ajuda/Puente Ayuda”, policopiado, Elvas:
Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Elvas/Olivenza, Ayuntamiento de Olivenza, 1990.
14
James Derrick Sidaway - “Olivenza y Puente Ajuda, Espejos de la Europa en Construccion” in “Encuentros”,
Olivenza, Ayuntamiento de Olivenza, 2004, nº 4, p.310.
10
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Duarte d’Armas, entre 1509-1512, tirou apontamentos das fortalezas da raia, insertas no
“Livro das Fortalezas”, volume em fólio, em pergaminho, com desenhos à pena e que se
encontra na Torre do Tombo. Entre as inúmeras fortalezas referenciadas na raia, cada uma
tem duas vistas em folhas separadas: tiradas da banda sul e da banda norte, a que se seguem
as plantas das mesmas fortalezas, encontra-se a de Olivença, sobre a qual escreveu Duarte
d’Armas. “De holivença a eluas sam três léguas e ante hua villa e a outra corre outra vez ho rio
Odiana em ho qual rio esta começada hua ponte que indo acabada será muy fremosa…”.15
Paulo Pereira não descarta a hipótese da intervenção na Ponte de Olivença dos irmãos
Arruda: “Tendo em conta a expressão do edificado, nomeadamente a espessura e volume
dos talha-mares e a sua estrutura maciça (…). Diogo era, na altura, (…) mestre das obras da
comarca do Alentejo e dos paços da cidade de Évora (…) e, após a sua morte, sucedeu-lhe
no cargo de mediador das obras do reino”.16 Francisco de Arruda “cuja actividade se situa
entre 1510 e 1547, começou por trabalhar em obras de arquitectura militar (fortificações
do Alentejo) e em Tomar com o seu irmão Diogo”.17 Nestas circunstâncias, e porque desde
D. João II houve necessidade de refortificar as praças da fronteira, Paulo Pereira entende
que “a construção da Ponte da Ajuda (Olivença) remete para esse programa defensivo, e
exerce-se com um gosto pela monumentalização da paisagem, que era a pedra de toque do
trabalho dos Arruda”18.
Nas muitas obras levadas a cabo por D. Manuel I, assinalou Damião de Goes “fez de novo
sobelo rio Guadiana a ponte que esta entre Elvas e Olivença”.19
No período da guerra da Restauração (1640/1668), a Ponte de Olivença tornou-se vital
nas deslocações dos exércitos, para a defesa da vila, mas simultaneamente, constituiu um alvo
estratégico que o inimigo ambicionava destruir.
D. João IV escolheu, numa primeira fase da Guerra da Restauração, o Conde de Vimioso, D. Afonso de Portugal, como capitão-general do Governo do reino mas limitou-lhe as
funções ao Alentejo, sediando-se em Elvas. Com funções de instrução aos soldados, Matias
de Albuquerque foi também enviado para o Alentejo e de Elvas passou a Olivença “julgando
naquela vila mais precisa a sua assistência por ficar da outra parte do Guadiana exposta à
invasão de Castela, ainda que se comunicava com as praças desta parte por uma grande ponte
que alguns anos esteve levantada”.20
A primeira tentativa de assalto a Olivença foi levada a cabo pelo Conde de Monterey, em
1641, sendo governador da praça D. Francisco de Melo.
Em resposta aos ataques de Monterey, de 1641, teve lugar em 1643 uma grande ofensiva do
Duarte de Armas - “Livro das Fortalezas”, reprodução anotada pelo General João de Almeida, Lisboa, Ed. Império,
1943, p. 460.
16
Paulo Pereira, op. cit, p. 88
17
Flórido de Vasconcelos - “História da Arte em Portugal”, Lisboa, Ed. Verbo, 1972, p.54.
18
Paulo Pereira, op. cit, p. 89.
19
Damião de Goes - “Chronica do Felicíssimo Rey Dom Emanuel de Gloriosa Memória”, colígio e compôs de novo;
Lisboa; António Alvarez, Impressor e Mercador de Livros, 1619, p. 344.
20
Conde da Ericeira (D. Luís de Menezes) - “História de Portugal Restaurado”, Porto, Livraria Civilização, I Vol.,
pp. 234-235 (4 vols).
15
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exército português que utilizou, como via prioritária de penetração, a ponte de Olivença, que
à época estava operacional. No ataque à Extremadura, a ponte terá sido cruzada num só dia
por 14000 soldados portugueses descrevendo o Conde da Ericeira na “História de Portugal
Restaurado” de forma pormenorizada o que se passou.
Em carta, datada de 17 de Setembro de 1644, o Conde de Alegrete manifestava o seu receio
de que o inimigo se preparasse para tomar Olivença no inverno quando “encher o Guadiana
e não temos mais que a ponte para a socorrer, o que eles poderão com facilidade impedir (…)
o que também pareceu é ir-se fazer fortificação na ponte de Olivença para se segurar …”21.
O Conde de Alegrete deu então instruções ao mestre de campo, D. António Ortiz, que
avançou para a torre da ponte de Olivença com 200 mosqueteiros “para dar calor a dois
fortins que mandou levantar, um desta outro daquela parte do Guadiana22. Acompanhou
o General D. João da Costa o Pe. Cosmander, autor do desenho dos fortins. Em 1645
Leganes apoderou-se da ponte e depois de tomar a atalaia da Torrinha deu por terminada a
interpreza23.
Quanto à Ponte de Olivença, arruinada e infuncional, apesar do interesse manifestado pelas autoridades na sua reparação, constituía um elemento perturbador do auxílio do exército
português a Olivença.
A nova tentativa de conquistar a vila, em 1648, levada a cabo pelo Marquês de Leganés
mais uma vez resultou infrutífera, ainda que tivesse recolhido o apoio e colaboração de Cosmander.
À semelhança dos dois primeiros volumes, o Conde da Ericeira referiu, de forma
circunstanciada, no III volume da “História de Portugal Restaurado”, como em 1657 o Duque de San Germán pôs cerco à praça e como Olivença se rendeu.
A paz foi assinada em Lisboa, em 13 de Fevereiro de 1668, no Convento de Santo Elói,
na regência de D. Pedro (futuro D. Pedro II), entre D. Afonso VI de Portugal e Carlos II de
Espanha, com a mediação de Carlos II de Inglaterra.
Em consequência deste Tratado, Olivença voltou de novo a ser incorporada no reino de
Portugal, à semelhança de Juromenha e outras povoações.
Os municípios de Elvas e de Olivença entenderam-se, então, para procederem à reedificação da ponte e enquanto decorreram os trabalhos, a comunicação entre as duas margens
voltou a ser feita com recurso à barca, como em 1645 depois da ruína em que o Marquês de
Leganés a deixara.
Entre 1698 e 1704, terão sido formalizadas as condições para a concretização da empreitada da ponte de Olivença e repartidos os gastos pelas comarcas do reino e El-rei mandou a 24
de Setembro de 1699 eleger uma pessoa idónea para tesoureiro24.
P.M.Laranjo Coelho - “Cartas dos Governadores da Província do Alentejo a El Rei D. João IV”, Lisboa, Academia
Portuguesa da História, 1940, Vol.II, p. 74.
22
Conde da Ericeira, op. cit., II vol, p. 74
23
Gustavo de Matos Sequeira; Rocha Júnior, ils. de Alberto Sousa, in “Olivença”, Lisboa, Portugália Editora, 1924,
p. 50.
24
Vitorino d’Almada, ms, Elvas, Arquivo Histórico Municipal.
21
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A obra terá sido concluída em 1704 ou mais tardar em 1705. Esta última reconstrução da
ponte de Olivença teria, no entanto, vida breve. Nova ameaça começara a perfilar-se no horizonte: a Guerra da Sucessão de Espanha em que Portugal, inicialmente neutral, se envolveu.
Em 1707 o marquês de Bay foi combater na Ponte de Olivença arruinando as torres e defensas da ponte mas deixando os seus arcos ilesos, como refere Palha25.
Porém em 1709, Bay, apossou-se da ponte de Olivença, e depois dos seus exércitos a terem
atravessado, ordenou a sua destruição. Voaram os seis arcos do corpo central. Assim se “vingava” dos insucessos de guerra mas assegurava dificuldades no socorro à vila.
O fim do conflito foi selado com o Tratado de Utreque (1713) que conheceu diversas ratificações até 1715 (26 de Abril), data em que foi proclamada em Lisboa a paz luso-espanhola26.
Com a Paz de Utreque, Filipe V, foi reconhecido como Rei de Espanha e das Índias.
A Ponte de Olivença nos mapas de Portugal
Na Cartoteca da Sociedade de Geografia de Lisboa há, em depósito, mapas de Portugal
de autores diversos, entre os quais destacamos os de Thomas Lopez (1798), Gilles Robert de
Vaugondy (1751), J. Jeffers (1791), Alberto Carlos Meneses.
Nos três primeiros mapas a ponte de Olivença era assinalada como transitável.
O mapa de Portugal de Alberto C. Menezes, manuscrito, deverá ter sido executado entre
1774 e 1801, por ainda considerar Olivença mas já não indicando - Ponte de Olivença27.
A partir de mapas militares, do nordeste alentejano, que consultou na Mapoteca do Arquivo Geográfico Cadastral e no Arquivo Histórico Militar, Tiago Miranda constatou não
ter havido qualquer restauro da Ponte de Olivença depois de 1709, isto porque dos aludidos
mapas o primeiro data de 1796 e representa com linhas pontilhadas a passagem sobre o rio.
O segundo, talvez anterior, exibe uma estrutura fluvial inequivocamente cortada a meio, sob
a legenda “pont de pierre rompu”28.
Matos Sequeira afirmou ter D. João V mandado reedificar a ponte de Olivença, dotando a
torre de portas “que se fechavam em tempo de hostilidades, e de seteiras que defendiam a passagem do rio. Ficou linda a ponte, sendo considerada uma das mais formosas da península”29,
afirmações que carecem de fundamento. Em concreto sabemos que Olivença foi visitada por
D. João V em Novembro de 1716.

Afonso da Gama Palha - “Relação dos Sucessos da Guerra da Liga”, Cópia de um manuscrito, Elvas, Ed. António
José Torres de Carvalho, 1906, p. 78.
26
Fernando de Castro Brandão - “História Diplomática de Portugal: uma cronologia”, Lisboa, Livros Horizonte,
2002, pp. 126-127.
27
Alberto Carlos de Meneses - “Mappa de Portugal”, ms, colorido; 560x577mm, Lisboa, Cartoteca da SGL (1-G58).
28
Tiago C.P. dos Reis Miranda - “Reconstrução Setecentista da Ponte da Ajuda”, in “Encuentros/Encontros”, Olivenza, 1993, nº 2, pp. 188, 191 (notas 32 e 33, respectivamente do 1º e 2º mapas referenciados).
29
Gustavo de Matos Sequeira; Rocha Júnior, op. cit. P. 269.
25
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As tentativas de reconstrução da Ponte
A conjuntura política vivida entre nós, após a Guerra da Sucessão espanhola, foi pontuada
por acontecimentos da máxima importância alguns dos quais fracturantes e nunca resolvidos.
Numa visão rápida perpassam a Guerra das Laranjas, com a consequente perda de Olivença; as invasões francesas (com participação de forças espanholas na 1ª invasão); a fuga da
família real portuguesa para o Brasil; o Manifesto do 1º de Maio de 1808 expedido pelo Príncipe Regente a partir do Rio de Janeiro, anulando os Tratados de Badajoz e Madrid de 1801,
a queda de Napoleão e a celebração do Congresso de Viena, com o estipulado no conhecido
artº 105; a Guerra Civil (1828-1834) a que se poderá desde logo juntar o primeiro tratado de
delimitação de fronteiras de 1864.
Face a estes magnos problemas, reconstruir a Ponte da Ajuda era um mero detalhe. Em
suma, não constituía, desde 1801, uma prioridade.
No entanto, não era esse o sentir das populações locais para quem a reconstrução da ponte,
perdida no meio da paisagem alentejano-extremenha, nunca deixou de ser uma aspiração.
Matos Sequeira considerou mesmo que a Ponte era “incontestavelmente o monumento
mais importante e mais digno de especial menção em todo o território oliventino”.30
Balizamos a última destruição da ponte, em 1709, perpetrada pelas tropas do Marquês de
Bay, data a partir da qual o importante papel que a Ponte desempenhava se perdeu.
Em 1879, os reis D. Luís e Afonso XII encontraram-se em Elvas na estação de caminho-de-ferro e, a pedido da Camara de Elvas, a questão da reconstrução da ponte da Ajuda foi
colocada.
Em 1903, aquando da visita a Lisboa e Vila Viçosa do então jovem monarca Afonso XIII, a
ocasião foi aproveitada por uma comissão de oliventinos e elvenses que em Vila Viçosa solicitaram a reconstrução da ponte, mas mais uma vez, o assunto não teve sequência.
Com a implantação da República em Portugal, em 1910, o tema da reconstrução da ponte
foi sendo acalentado mas nunca posto em prática.
Limpo Piriz refere-se a um novo projecto surgido em 1933, obra do engenheiro Couto
Silva, “graças à iniciativa de Ledesma Abrantes e do então alcaide de Olivença, Ignacio Rodriguez”31. O eclodir da guerra civil espanhola, em 1936, não era, mais uma vez um momento
adequado para gastar energias com o assunto da Ponte.
A instauração da democracia, nos dois países ibéricos, conduz à assinatura, em 1977, do
Tratado de Amizade e Cooperação Hispano-Português.
Os Encuentros/Encontros da Ajuda, dinamizados por Luis Alfonso Limpo Píriz, nas suas
“1as Jornadas Ibéricas de Investigadores em Ciências Humanas y Sociales” (18-20 Outubro
de 1985) criaram importantes estudos conducentes a um melhor conhecimento da História
e realidade de Olivença e trouxeram para a ribalta o tema, nunca esquecido, da reconstrução
da velha ponte.
Gustavo Matos Sequeira; Rocha Júnior - op. cit., p. 265.
Luis Alfonso Limpo Piríz - “Un problema pendiente entre Portugal y España” in “Olivenza, las razones de España”,
Badajoz, Universitas Editorial, 2005, p. 36.
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No ano de 1988, o então Presidente da Câmara Municipal de Elvas, João Carpinteiro,
conjuntamente com o Alcaide de Olivença, Ramón Rocha, entregaram ao então Ministro do
Comércio e Turismo, engenheiro Ferreira do Amaral um pedido de reconstrução da Ponte.
Pelas razões históricas conhecidas, reconstruir a Ponte da Ajuda não era assim tao fácil aspectos económicos à parte - atendendo aos convénios de limites existentes entre Portugal
e Espanha.
No primeiro, datado de 29 de Setembro de 1864, fora definida a fronteira desde a foz do
rio Minho até à confluência do rio Caia com o Guadiana. Assinado em Lisboa, foi posteriormente, ratificado em 19 de Maio de 1866.
Tal tratado não reconhecia assim a fronteira na região de Olivença. Por insistência de Espanha, para que fosse definida o que restava “da fronteira luso-espanhola, o governo português
aceitou fixar apenas essa parte da fronteira a partir do rio Cuncos até à foz do Guadiana”32 o
que conduziu ao convénio de limites luso-espanhol de 29 de Junho de 1926, ratificado no
ano seguinte. Por consequência, e desde aquela data, continuou por definir o troço fronteiriço
desde a confluência do rio Caia com o rio Guadiana até ao Cuncos pelo que a cartografia
oficial portuguesa não assinala nesta área a demarcação de fronteira.
Ramon Rocha Maqueda, aproveitou a presença do então Presidente da República, Mário
Soares, na Presidência Aberta que o mesmo fez ao distrito de Portalegre em 1989 para expor
a necessidade de ser concluída a tal demarcação de fronteira.
Nesse mesmo ano “Encuentros” deu a conhecer o primeiro estudo de carácter arqueológico
sobre a Ponte da Ajuda, da autoria de Manuel Cid da Silva33. Entre outros aspectos o estudo
fundamentou que:
A destruição dos arcos fez surgir “dois corpos, português e espanhol, respectivamente de
oito e cinco arcos, repousando no leito principal do rio cinco pegões, arruinados, a que corresponderiam seis arcos. Toda a construção assenta pois sobre dezanove arcos, sendo dezassete
de volta redonda (clara inspiração romana) e dois rebaixados”34. Observou também ter sido
pouco utilizada a pedra talhada com excepção das aduelas, abóbodas e corta-mares e que o
pano da ponte “seria originalmente coberto com argamassa em toda a estrutura não revestida
de silhares”35.
“Os corta-mares e gigantes participam das características dos pilares (…), dão a esta construção uma nota de monumentalidade (…). Em relação ao pegão, a secção triangular do
corta-mar encontra-se destacada daquele corpo, avançando como peça individualizável na
água, o que se considera uma característica tipicamente medieval”36 mas a grande resistência
(dos pegões) tornava-os vulneráveis aquando das cheias.
José Calvet de Magalhães - “A Reconstrução da Ponte da Ajuda e a Velha Questão de Olivença” in “Independência”, Revista da Cultura Lusíada (suplemento do nº 160 do Boletim Informativo) nova série, nº 7, 1994, pp. 7-8.
33
Manuel Cid da Silva - “A Ponte da Ajuda. Estudo Arqueológico”, in “Encuentros”, Olivenza, 1989, nº 1, pp.
175-186.
34
Idem, p. 178
35
“ , p. 179
36
“ , p. 180
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Sobre os dezanove arcos da ponte assentava o tabuleiro, numa extensão de 450m com uma
largura útil de 4,30m o que levou o autor do estudo a constatar: “cremos não errar ao afirmar
que não haverá em Portugal outra ponte do tipo medieval de tão avantajado porte”37.
A torre que existiu a meio da Ponte também mereceu a sua atenção bem como muitos
outros pormenores. Em conclusão alertou para que “qualquer reconstrução que venha a ser
feita, respeite e mantenha o traçado original e seja executada de acordo com os princípios do
restauro de um monumento histórico desta importância”38.
Em 5 de Dezembro de 1990, aquando da realização da Vª Cimeira Luso-Espanhola, na
Quinta do Lago, no Algarve, ficou acordado, entre os então primeiros-ministros Aníbal
Cavaco Silva e Felipe Gonzáles Marques que se procederia à recuperação arquitectónica da
Ponte da Ajuda solicitando o financiamento à Comunidade Europeia. Seriam aplicados os
fundos disponíveis para o desenvolvimento das regiões transfronteiriças atendendo ao projecto Interreg em que a reconstrução da Ponte da Ajuda tinha cabimento.
Para a realização deste projecto o Ministério das Obras Públicas de Espanha encarregou o
engenheiro Fernández Ordóñez.
O projecto foi apresentado, em 1991, em Bruxelas e a Comunidade Europeia deu luz verde
a este projecto luso-espanhol que financiaria em 75% do custo total da obra e que previa a
reconstrução da velha ponte da Ajuda, para fins turísticos e peatonais, e, ao mesmo tempo, a
construção de uma nova ponte nas imediações.
Em 1993, Fernández Ordóñez, em cerimónia na Ermida de Nª. Srª. da Ajuda divulgou o
conteúdo das propostas.
Como se tratava de uma ponte internacional a Comissão de Limites Luso-espanhola foi
convocada para se pronunciar. Na reunião que teve lugar em Março de 1994 o embaixador de
Portugal na Comissão de Limites, Pinto Soares, retirou da agenda de trabalho o tema Ponte
da Ajuda e o Ministério dos Negócios Estrangeiros vetou o projecto - os empreendimentos
de índole transfronteiriça, quer a nova ponte, quer a reconstrução da velha ponte, não eram
aceites, nos termos propostos.
Com a mudança politica em Portugal, decorrente das eleições legislativas de 1995, o
assunto foi retomado e viria a ser superado, após acordo entre as autoridades competentes da
Extremadura e a delegação representante na Região Alentejo do Ministério do Planeamento
encontrada uma “nuance” a que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não viria a opor-se:
a construção teria fundos totalmente portugueses e eventualmente alguns fundos comunitários, acabando a obra por ser encomendada à Câmara Municipal de Elvas.
Como contrapartida a Espanha construiria uma outra ponte, num local fronteiriço, mas
em que não houvesse problemas contenciosos. Assim nasceu a ponte de Cedillo localidade
vizinha de Nisa.
Construída a jusante da velha ponte, e concluída em 2000, a Ponte da Ajuda, foi finalmente inaugurada em 11 de Novembro daquele ano sem pompa nem circunstância.
37
38
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Estiveram ausentes, do evento, os representantes governamentais e as bandeiras dos dois
países substituídas pelas de Elvas, Olivença e Comissão Europeia. A cerimónia contou com
as presenças do Presidente da Câmara de Elvas, Rondão Almeida, do Presidente da Junta da
Extremadura Rodriguez Ibarre e Ramon Rocha, então alcaide de Olivença.
A não comparência das autoridades governamentais terá resultado de acordo mutuo entre
os dois países já que, citando Liesa: “o executivo de Lisboa procurou colocar o processo a nível
local para evitar conflitos”39.
Quanto à Ponte Velha: a 12 de Janeiro de 2000, em Évora, reuniu a Comissão Mista
Portugal-Espanha para tratar das acessibilidades de interesse comum a realizar a sul do rio
Douro. O projecto apresentado pela Dirección General de Carreteras, para reconstrução da
velha ponte, para fins turísticos e peatonais, ficou então acordado.
O Grupo dos Amigos de Olivença, em Julho de 2000, recorreu aos Tribunais com uma
providência cautelar contra o Estado Português e o IPPAR no sentido de ser impedida a reconstrução da Ponte da Ajuda.
A decisão judicial de 15 de Julho de 2001 determinou que Portugal não podia autorizar a
Espanha a reconstruir a Ponte.
A juíza foi sensível à argumentação dos peticionários dando-lhes razão e reconhecendo que
a não acontecer a suspensão da reconstrução da Ponte tal implicaria “a subversão da ordem
nacional” uma vez que “Portugal ao longo dos últimos duzentos anos tratou de iure manter
Olivença no seu território” e que “O Estado Português tem-se recusado a definir os limites
fronteiriços entre Portugal e Espanha no troço compreendido entre a foz do rio Caia e do rio
Cuncos especialmente não, assinalando, designadamente, a linha de fronteira naquele troço
na cartografia oficial portuguesa o que levou o Estado Português a assumir em exclusivo os
gastos com a obra da nova Ponte.
O Estado recorreu da decisão e o assunto transitou para o Tribunal da Relação40. Em 25 de
Outubro de 2001, o G. A. O. interpôs no Tribunal das Varas uma Acção Popular contra o
Estada Português e o IPPAR.
O Ministério Público considerou que o Tribunal Cível não tinha competência para uma
decisão naquela matéria e o Supremo Tribunal Administrativo, por acórdão de 2 de Julho de
2002, indicou então o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa como competente para
tratar do assunto no âmbito administrativo e a quem remeteu o processo em 19 de Dezembro
de 200341 mantendo-se a decisão judicial. Com as obras entretanto adjudicadas em 2002 os
arcos da ponte do lado de Olivença tinham sido reconstruídos.
O Grupo dos Amigos de Olivença interpôs em 2003, nova providência cautelar junto
do Tribunal Judicial da comarca de Elvas, de embargo de obras contra a firma Freyssinel
e o mesmo veio a concluir em Julho daquele ano estar-se perante um assunto de carácter
Carlos R. Fernández Líesa - “La Cuestión de Olivenza” Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 185.
Procuradoria Geral da República, Lisboa, Juízos Cíveis. 12ª Vara. 1ª Secção. Processo nº 89, 13 de Setembro de
2001, fls. 2-10.
41
Tribunal administrativo do Círculo de Lisboa, ex. 6ª Unidade Orgânica - 1ª Secção.
39
40
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internacional para o qual os tribunais comuns não têm competência. A matéria teria que ser
regulada entre Estados42.
Os trabalhos não prosseguiram, na sequência de decisão do Ministério do Fomento
Espanhol.

Amputada, derruída e a esboroar-se a velha ponte manuelina mantém todo o seu encanto.

Carlos Fernandez Líesa - “La Cuestión de Olivenza a luz del Derecho Internacional Público” in “Encuentros:
America y la Reclamación Portuguesa de Olivenza” Ayuntamiento de Olivenza, 2004, nº 4, p. 233.
42
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Um Aluno da Escola Superior Colonial: Breves Notas
Sobre o Famigerado e Infeliz Administrador de Sanza
Pombo (Angola) Paulo Manso Toscano.*
Orlando da Rocha Pinto 1
O berço dá, e a escola acresce o temperamento e a tenacidade de cada um. Naturalmente o mesmo
terá acontecido com o antigo administrador da localidade de Sanza Pombo/Angola, de seu nome com
pleto Paulo Manuel dos Santos Manso Toscano, nascido na cidade de Lisboa, freguesia de Santa Isabel,
a 20 de março de 1923, filho do sargento na altura e depois oficial do exército Manuel Toscano e da
professora do ensino primário oficial D. Maria do Carmo dos Santos Manso Toscano, o qual pereceu
assassinado com 37 anos e dois meses, por “dois tiros traiçoeiros pelas costas” como refere, na manhã
seguinte ao trágico acontecimento, o vespertino da localidade onde se deu o homicídio. Afirmação de
certo modo coincidente ao da sua certidão de óbito, que menciona que “faleceu em consequência de
lesões no coração, grossos vasos e pulmões produzidas por bagos de chumbo provenientes de um tiro
disparado por espingarda caçadeira (…)” cujo respetivo assento foi emitido pela então repartição do reg
isto civil da administração do concelho do Pombo da Província de Angola (“Ano:1960; Registo: nº.1;
Fl.: 1”), e presente sua integral cópia em Portugal, desde o ano de 1962 (Maço nº.12/ 642), na quinta
conservatória do registo civil de Lisboa.
Aquela triste ocorrência aconteceu, “pelas onze horas e quarenta e cinco minutos” do dia 28 de maio
de 1960, em Angola, na vila de Sanza Pombo, onde estava a exercer o notável e progressivo cargo de
administrador, lugar este, que tinha ao tempo “uma concentração de poderes de todos os ramos da
administração europeia (…) e a supervisão da política indígena”, dentro de uma já “moderna adminis
tração ultramarina” como o próprio professor doutor Marcelo Caetano definiu na página 46 da sua
obra sobre “Tradições, Princípios e Métodos da Colonização Portuguesa”, vinda a lume em 1951, pela
“Agência Geral do Ultramar”. Assim, neste contexto, quase que se poderá afirmar que, por vezes, até
seria uma profissão onde poderia residir algum perigo, porquanto deixava de se proclamar o que se
encontrava há muito estabelecido, onde cada um quase que se conduzia por si próprio, sem qualquer
ordem de direito administrativo, nas quais depois das novas reformas instituídas que vieram e bem
fomentar novas alternativas e atitudes, penalizando com medidas inovadoras certos poderes ilustrados,
criados ao longo de séculos e que à nova luz do direito internacional vigente, sobretudo depois de 1945,
se encontravam completamente ultrapassados. E terá sido esta, muito provavelmente, a causa para seu
ignóbil e cobarde abatimento por indivíduo seriamente transtornado devido ao cerceamento de certos
poderes e valores, motivado pelos novos procedimentos postos em vigor.
Na juventude, além do normal estudo liceal, Paulo Manso Toscano dedicou-se um pouco à música,
aliás como era comum na época a elementos de certas famílias terem também esse conhecimento. Sabia,
* Com este texto inicia-se a publicação de testemunhos sobre factos pouco conhecidos da vivência ultramarina
portuguesa na segunda metade do século XX. Seguir-se-ão outros textos nos próximos números deste Boletim.
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mas não na perfeição, tocar alguns instrumentos musicais, designadamente um pouco de piano que lhe
ensinou os rudimentos sua tia Isabel Manso e de violino, cujo efeito era, sobretudo neste, fortemente
incutido por influência do seu tio materno e também seu padrinho de batismo, que até lhe deu o seu
nome próprio, conhecido vulgarmente por Paulo Manso (n. Figueira da Foz, 1896 – f. Lisboa, 1982),
e que vem justamente enunciado com a sua fotografia na página 137 do volume 16 da “Grande Enci
clopédia Portuguesa e Brasileira” pois que foi considerado no seu tempo de “genial instrumentista de
violino” ou como João de Freitas Branco o bem definiu na sua “História da Música Portuguesa” publi
cada pelo mês de outubro de 1959 na “Colecção Saber” das “Publicações Europa-América” ao salientar
os “conjuntos de câmara” os quais “nunca foram grandes em Portugal”, onde apresentou o seu nome na
página 207, da citada obra, como um dos instrumentistas de violino dos mais notáveis e curiosamente
no mesmo livro, na página 205, vem mencionada sua irmã Isabel Manso entre uma pleia de distintos
pianistas que ainda se “apresentavam em público”. Com efeito, entre outras obras versadas no assunto
sabemos, com efeito, que o seu tio Paulo Manso representou o País em muitos recitais, acompanhado
por vezes ao piano por Viana da Mota como narrou o referido escritor musicólogo Freitas Branco no
trabalho agora dedicado a “Viana da Mota / Uma Contribuição para o Estudo / da sua Personalidade
e da sua Obra”, com prefácio de António Sérgio escrito em 1958, e cujo volume saiu dos prelos da
Fundação Caloustre Gulbenkian em abril de 1972 como inclusive, damos conta da sua excelente con
dução na exposição internacional de Sevilha em 1928 onde aqui fora o solista de violino da “Orquestra
Sinfónica Portuguesa”, dirigida por Pedro de Freitas Branco e que por esta sua tão formidável e relevante
atuação, recebeu depois, no dia 5 de outubro de 1930, a condecoração de cavaleiro da ordem de San
tiago de Espada como apresenta indubitavelmente a página 165 do “Anuário das Ordens Honoríficas
Portuguesas”, editado pela Presidência da República / Chancelaria dos Ordens / Lisboa, em 1969, assim
como depois, inclusive, a sua cidade natal da Figueira da Foz não o esqueceu, homenageando-o ainda
em sua vida, pois que deu o seu nome a uma rua. Assim e por aquela tão benigna ação de seus tios, dizía
mos, tenha levado o sobrinho Paulo Manuel a dedicar-se a outra componente musical que não foi mais
que o canto, em especial ao longo dos dois últimos anos de liceu, fazendo como muitos outros, parte do
grupo denominado por “Sociedade Coral de Duarte Lobo”, o qual era magistralmente conduzido pelo
maestro Ivo Cruz, associando-se assim, desta forma, aos seus inúmeros recitais como comprovadamente
seu nome consta na lista dos intervenientes participantes, nos respetivos programas que acompanhavam
o espetáculo, sendo um deles emitido numa das sessões ocorridas no vetusto “Coliseu dos Recreios” de
Lisboa, de que temos um dos seus números em arquivo familiar.
Depois de concluir o sétimo ano do liceu, ingressa no ano lectivo de 1941/42 no curso da Escola
Superior Colonial mais tarde denominada por Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, que
frequentou até 1946/47. Depois de o ter concluído, teve o ensejo de escrever uma curta notícia
relacionada com o jantar de fim de curso que se encontra inserido no fim da 1ª coluna da página 4
do jornal “A Nação” de 2 de agosto desse ano, intitulado “O Curso de 1947 / da / Escola Superior
Colonial” que assina com as iniciais do seu nome e apelido - P. M. T. – que pelo seu declarado
interesse o apresentamos e que versava do seguinte modo: “Num ambiente de franca cordialidade
realizou-se no passado dia 18 o jantar dos finalistas do Curso Superior Colonial. / A esta verdadeira
manifestação de solidariedade presidiu a prestimosa figura do Director daquele estabelecimento de
ensino, Prof. Mendes Correia, que estava acompanhado da maioria do corpo docente. / Na longa
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série de discursos que se sucedeu ao repasto tanto os dos professores como os dos finalistas tiveram
sempre o acentuado cunho nacionalista – característica indelével da Escola Superior Colonial. /
Por absoluta carência de espaço estamos impossibilitados de transcrever os discursos, mas não
podemos deixar de nos referir à manifestação de apreço e amizade de que foi alvo o Prof. Padre
Silva Rego, missionário ilustre do Oriente que, apesar de ser professor naquela escola há 9 meses
apenas, deixou em todos os seus ex-alunos outros tantos dedicados amigos. / Registamos ainda
a falta do Prof. Dr. António de Almeida, ausência que todos os finalistas deploraram. “A Nação”
manifesta a sua fé na acção dos novos administradores coloniais que presidirão aos destinos do
Ultramar num futuro não muito distante. / Deus os acompanhará pelas terras do Império como
outrora aos Cavaleiros da Casa do Infante.”
Ainda pelo mesmo ano de 1947, em “A Nação” escreveu pelo menos mais dois pequenos artigos,
nos respetivos nºs. dos dias 2 de agosto e de 25 de dezembro, ambos relacionados com a sua verda
deira paixão cultural que se traduzia no seu amado
curso superior colonial, designadamente com um
texto sobre a “Guiné / Colónia Progressiva” onde
aqui começou por bem apontar o recente “Con
gresso da Guiné” (realizado no ano anterior, de 19
a 25 de maio) informando e realçando que o acon
tecimento teve “o brilhantismo que lhe era devido”,
pelas “comemorações do V centenário da chegada de
Nuno Tristão à Guiné”, onde depois salienta entre
outras diretrizes, a ação condutora do oficial da arma
da comandante Sarmento Rodrigues aos futuros
funcionários administrativos; muito provavelmente
terá assistido senão até colaborado no congresso, que
como é do conhecimento geral, foi superiormente
Pin do Congresso da Guiné 1946, realizado
coordenado pela alta craveira intelectual de alguns
na Sociedade de Geografia de Lisboa.
elementos e associados da Sociedade de Geografia de
Lisboa, cuja instituição até mandou executar para o efeito, um botão de lapela de grande qualidade,
com dois centímetros e meio de diâmetro para ser colocado nos casacos dos participantes, na firma
“Viçoso. Maratalla & Cª” / “Emblemas e Fardas” / R. S. Julião, 72 / Lisboa”, para assim se melhor
identificarem no acto da palestra, bem como para ficar depois como recordação do erudito evento do
qual, devido a sua alta raridade, apresentamos a sua genuína imagem de um exemplar que temos à
nossa guarda; o outro escrito vindo a lume na data apresentada de dezembro se intitulou por “Alvitra
‑se / a organização de um cruzeiro / de Académicos e Trabalhadores a Angola / a quando das comemo
rações de 15 de Agosto”, cujo ano conforme se lê no decurso do seu texto é o de 1648 no qual, como
é sabido, Salvador Correia de Sá e Benevides mais um punhado de portugueses expulsaram uns tantos
holandeses de Angola; neste, apresenta a ideia de uma ida a Angola com as mais variadas componentes
da sociedade portuguesa, quer intelectuais como laborais e não como a que estava establecida ou
prevista de levar só àquele território “uma companhia dramática” e a “Orquestra Sinfónica Nacional”,
dando-se assim “início a um intercâmbio dos povos do Continente e Angola”, etc.
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De referir que nestes dois artigos de alguma densidade, Paulo Manso Toscano futuro e intrépido
funcionário ultramarino, os assinou por extenso.
Concomitante ao seu curso superior tirado neste período de cinco para seis anos, cumpriu diligente
mente o seu serviço militar na arma de cavalaria, no posto de alferes miliciano. Com efeito tinha sido
recenciado na data de 1943 e foi incorporado no ano seguinte, em
1944 no regimento de infantaria nº. 1 no posto de soldado cadete
para aspirante a oficial miliciano de cavalaria, de que se apresenta
sua fotografia, que depois de ter concluído esse curso em 1945, no
regimento de cavalaria nº 4, em Santarém, com a cota de mérito de
10,5 valores e com a informação complementar de ser “Muito cor
recto, cumpridor e dedicado” e que “Tem qualidades militares”, era
ao mesmo tempo “Sofrível (no) desembaraço” e na “Aptidão eques
tre”, vai com guia de marcha para o regimento de cavalaria 2, Belém,
Lisboa e mais tarde para o Regimento de Lanceiros 2, no mesmo sí
tio e localidade do qual se apresenta como curiosidade, um botão de
Paulo Manso Toscano em soldado
lapela deste regimento, de formato rectan
cadete.
gular como se mostra na fotografia, tendo
de altura um centímetro e meio e de largura máxima, um centímetro. Interes
sante focar que como oficial nunca deixou de pertencer ao quadro, mesmo
durante a sua permanência de carácter civil em Angola, pois que foi colocado
no seu comando por portaria de 29 de maio de 1953 (O.E. nº. 7, 2ª Série de
15 de junho de 1953) como se observa no seu processo individual nº. 3306,
Cx 329/OF, na qual os elementos apresentados foram dali retirados e estão
presentes no Arquivo Geral do Exército que se encontra localizado em Lisboa,
Emblema de lanceiros 2.
no Largo de Chelas /Antigo Convento.
Já depois de licenciado e de oficial do exército da arma de cavalaria, participa em diversas palestras,
colóquios e até em algumas homenagens, a última das quais ao brilhante médico Dr. Mário Damas
Mora, realizada a 22 de maio de 1948, conforme noti
ciado no dia seguinte, por diversos jornais da época,
tais como, entre outros, o “Diário de Notícias”, “O
Século”, “A Nação” e o “Diário da Manhã” que, unâni
mes proclamavam os dotes oratórios de Manso Tos
cano que três anos antes, mais propriamente a 21 de
março de 1945 se tinha recebido na Igreja paroquial
de Santa Isabel (Lisboa) com D. Maria da Redenção
Campos da Rocha Pinto, tendo depois nascido ao
casal uma filha. E é nesta condição de casado e de
pai, com pouco mais de vinte e seis anos, que entra
na admi
nistração ultramarina, como funcionário
superior
colonial,
em terras de Angola, pelo ano de
Paulo Manso Toscano a discursar em Quibaxe,
1949.
Inicia
por
essa
altura a sua fulgurante carreira
Norte de Angola.
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em Chassengue, no distrito de Malange, indo depois para as localidades de Nova Gaia e de Dembos,
esta situada então na zona de Quibaxe.
A sua saúde ressente-se devido à insalubridade daquelas regiões como também devido ao intenso
trabalho que vai realizando e já então nas funções de “secretário de circunscrição do quadro adminis
trativo da província de Angola” pois que quando vem à Metrópole de férias recorre à “Junta de Saúde
do Ultramar” que na sua sessão de 22 de julho de 1954 “lhe arbitrou 60 dias de licença para continuar
o tratamento”, como relata a página 4930 do “Diário de Governo” II Série – Número 182, de quartafeira 4 de agosto de 1954 ao mencionar na sua 1ª coluna alguns dos “Despachos” relacionados com o
“Ministério do Ultramar”.
Depois de completamente recuperado e novamente em Angola, é nomeado em 1955 para Novo
Redondo (Quanza Sul) nos cargos de Administrador e de Presidente Camarário, e por ser reconhe
cido o seu constante e profícuo labor, segue dois anos depois,
em 1957, para a sua derradeira e malograda administração em
Sanza Pombo (Uíge), localidade que era vila e sede do concelho
do Pombo e que dista de Luanda precisamente 529 Kms, como
apresenta o “Dicionário Antonito / Corográfico-Comercial
de Angola” vindo a lume em 1959. Aqui continua a fazer um
serviço de grande mérito, inteiramente reconhecido por todos,
como o dito dicionário corrobora ao relatar as suas “Vias de
Comunicação” apontando para o “aeródromo e carreiras aéreas
em Carmona, por onde recebe correio” noticiando de seguida
que “foi inaugurado há pouco o aeródromo” e o “Aero Clube
de Sanza Pombo comprou um avião”, dando depois realce à
recente construção da ponte do rio Sanza e “que está a fazer-se
outra no Cuilo”, etc.
Com efeito, alvitrava mais tarde um jornal da cidade de
Paulo Manso Toscano, em Sanza Pombo,
Angola.
Luanda a propósito da sua morte, que era ele possuidor de
“grandes dotes de trabalho e de iniciativa” deixando “obra inconfundível por toda a região, em que
a par da admirável política indígena, não se poupou a esforços para fomentar a orizicultura, abrir e
consertar estradas, embelezar a Vila e, até, conseguiu dotá-la de campo de aviação e de adquirir um
avião a fim de a tirar do isolamento e encurtar a distância a que se encontrava nos confins do Congo
português”. Fez parte da delegação de Angola no “IV Congresso da União Nacional”, realizado em
Lisboa pelos meses de maio e junho de 1956, visto que era secretário do concelho dos Dembos, onde
apresentou um interessante e inovador estudo sobre “O ensino para indígenas - Os problemas do
Ensino do Ultramar”, cuja sinopse vem publicada (pág.128 e ss) nos “resumos das comunicações”,
na sua 4ª secção relacionada à “Educação e Cultura”, a qual incidia sobretudo em seis pontos funda
mentais que não serão de excluir nesta nossa curta intervenção, designadamente: “Caracteres espe
cíficos do ensino para indígenas”; “Portugal e o ensino para indígenas”; “As missões Católicas na
actual conjuntura e o ensino para indígenas” e por fim “O estado e o ensino para indígenas” que ao
concluir, propunha “Um rumo”, que o Estado deveria seguir “em obediência ao enquadramento geo
económico local e geral (…) das populações”, cuja análise do seu pensamento ficará, estamos certos,
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para outra oportunidade, se bem que depois, em 1960, o então subsecretário de estado da admin
istração ultramarina, professor Adriano Moreira tenha proferido um discurso, editado em brochura
pela Agência-Geral do Ultramar sobre “Problemas Sociais do Ultramar” a 9 de julho, pelo “encer
ramento do 25º. Aniversário do Instituto de Serviço Social” onde
suas sábias palavras corroboraram inteiramente e até ampliaram o
que o antigo aluno da Escola Superior Colonial tinha proclamado
quatro anos antes, com respeito a “um clima psicológico favorável
entre os que têm a responsabilidade social da direcção” e os “co
laboradores indispensáveis”, e talvez por ter sido um novo estudo
sobre o assunto, foi lembrado na bibliografia do excelente “ensaio”
de mais de 250 páginas do investigador Amadeu de Castilho
Soares sobre a “Política de Bem-Estar Rural em Angola” editado
em 1961, pela Junta de Investigação do Ultramar.
Pelo mês de setembro de 1959 e devido à sua constante inicia
tiva foi realizado o 1º. Rally Aéreo do Congo Português em con
formidade com o recém-criado Aero Club do Pombo que tempos
antes, ele próprio tinha inaugurado. Dos concorrentes premiados,
com as taças ganhas, temos o gosto de apresentar uma fotografia
bem como a do galhardete que acompanhou as provas, cujas suas Galhardete do 1º Rally Aéreo do
dimensões correspondem a 48 centímetros de comprimento, sem Congo Português, realizado em
Sanza Pombo, setembro 1959.
a borla e 30 de largura máxima. Cremos que tenha sido esta a sua
última intervenção, quer mentora como participativa também, pois que oito meses decorridos, no
preciso dia 28 de maio de 1960 foi abatido. Como marido de D. Maria da Redenção vem mencio
nado no “Anuário da Nobreza de Portugal” (pág. 1432), III, Tomo IV.
Foi sepultado no cemitério da Vila de Sanza Pombo, em jazigo pago por subscrição pública, pelo
reconhecimento e gratidão
dos habitantes daquela lo
calidade, daí a viúva ter
negado a trasladação dos
seus restos mortais para o
continente europeu como
lhe tinham solicitado seus
sogros e cunhadas mas, o
mais importante de ali ter
ficado, sem qualquer som
bra de dúvida, consistiu
no efetivo e grande amor
que tinha por Angola e
p
elas suas gentes autóc
tones,
como em vida tan
Os premiados do 1º Rally Aéreo, onde se encontra o Administrador Paulo Manso
Toscano assinalado com seta.
tas vezes sublinhava.
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Este título, com a ortografia remodelada pela nova reforma ortográfica, foi apresentado no Con
gresso Comemorativo ao Centenário do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, realizado
nos dias, de 25 a 27 de Outubro de 2006, no Pólo Universitário do Alto da Ajuda, Lisboa, cujo autor
como associado da Sociedade de Geografia de Lisboa fez parte integrante.

1

Orlando Victor Brito da Rocha Pinto. Da Associação da Nobreza Histórica de Portugal.
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L’Ibérie et Les Hellènes
Dimitris Michalopoulos
Quand l’époque païenne arrivait à sa fin et la renovatio mundi allait se préparer, il y avait
dans la péninsule ibérique l’oracle de Ménesthée1. Celui-ci était le roi d’Athènes, autochtone
et alors ennemi implacable de Thésée (considéré celui-ci comme un hétérochtone) et il avait
pris part à la guerre de Troie. Il était un chef militaire incomparable : le premier, disait-on,
à faire monter des guerriers munis de boucliers sur des chevaux2; et il avait également à sa
disposition cinquante navires « noirs »3. (On peut considérer le nombre de ces navires comme
une allusion à la puissance navale d’Athènes, dont l’aurore eut lieu beaucoup plus tôt que l’on
ne le croit en général.)
En tout cas, les exploits de Ménesthée pendant la guerre légendaire furent dignes de son
nom4. (En grec : Menestheus<menō= endurer.) Il était vraiment un roi « magnanime » 5, chef
militaire très-brave, vraiment un être « divin »6. Ce roi « divin », toutefois, une fois la guerre
de Troie finie, il regagna Athènes, où il se vit impliqué dans de nouvelles péripéties, tout à
fait inattendues. Et cela, parce que ses adversaires, les descendants de Thésée lui firent perdre
son trône. Alors le roi désormais sans couronne (ou plutôt diadème) fit à nouveau voile et
émigra en Ibérie7.
Ici, il faut faire attention. Il est bien connu, en effet, que le terme « Ibérie » avait une signification tout à fait différente en grec ancien et en grec médiéval; et cela, car en grec classique
on désignait par ce mot l’Espagne et le Portugal d’aujourd’hui, tandis que les Byzantins, parlant de l’Ibérie, ils entendaient par là, la Géorgie actuelle, dans les montagnes du Caucase8.
Autrement dit, pour les Byzantins il y avait deux Ibérie, dont l’une était la péninsule ibérique
actuelle et l’autre le pays des Chrétiens orthodoxes du Caucase, qui avaient même fondé le
monastère homonyme (d’Iveron=d’Ibères) au Mont Athos. L’Ibérie caucasienne présentait
beaucoup d’intérêt pour les empereurs de Constantinople : elle était considérée comme une
sorte de rempart contre l’expansion musulmane9. Or, l’Ibérie de l’ouest était une autre histoire : occupée par des Arabes qui, par la suite, prirent possession aussi de l’île de Crète et
firent d’elle le « berceau » d’un « mal contagieux », qui menaçait l’empire tout entier10.
Strabon, Géographie, C 140.
Homère, Iliade, II, 553-554.
3
Homère, Iliade, II, 556.
4
Homère, Iliade, XII, 329-373.
5
Homère, Iliade, XV, 331.
6
Homère, Iliade, XIII, 195.
7
Karl Hude, Scholia ad Thucydidem ad optimos codices collata (New York: Arno, 1973), commentaire au passage I.
12, 1 de l’Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide.
8
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio (Gy. Moravcsik), 46rP-48rP.
9
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 149rP-155rP; cf. 42vP.
10
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 43vP-43rP.
1
2
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Toutefois, la mémoire persistait. On se souvenait bien, en Constantinople médiévale, que l’Ibérie de l’ouest était nommé ainsi d’après le fleuve Ivīr (Iber/Hiber/Hiberus en latin et aujourd’hui :
l’Èbre), qui coulait ses eaux non loin des Pyrénées11. Le nom Spania, en outre, se devait au géant
Hispanos, qu’y avait vécu12. Quoi qu’il en fût, l’Espagne était pendant l’antiquité liée à l’Italie et –
ce qui est très important- il y avait deux Espagne, la « majeure » et la « mineure » 13. Cette dernière
englobait la Lusitanie14, car elle s’étendait depuis les Pyrénées jusqu’aux Gadeires, à savoir le détroit
de Gibraltar15 (tandis qu’à l’antiquité, le toponyme se référait à une île à l’ouest dudit détroit16.) Ce
fut dans cette Ibérie donc qu’immigra le roi homérique d’Athènes, suivant la perte de sa couronne
– et pour une bonne raison : Héraclès avait longuement pérégriné là-bas17.
Or, dans cet amalgame de mythes et lambeaux de connaissances vérifiées par l’expérience
des Anciens, il y a un toponyme digne à remarquer : Tartessos18.
Tartessos pose un grand problème. Où était-elle? En Ibérie assurément19. Est-il possible,
pourtant, qu’il s’agit de Tarse, la ville où naquit Saint-Paul, en Asie Mineure? On pourrait à
juste raison se demander, car Tharsis biblique était une source de richesses bien connue dans
le Proche-Orient : …quia classis Tharsis,…, per mare… semel per tres annos redibat deferens aurum et argentum et ebur et simias et pavos20. Or, l’ivoire, l’argent, les singes et les paons, il était
très difficile à les trouver dans le sud de l’Asie Mineure et même dans les régions adjacentes.
Tharsis en question donc, devait se trouver dans un autre pays, où l’on pouvait facilement se
procurer de métaux précieux21 et d’animaux exotiques. Seuls des paons étaient faciles à acquérir en Asie, mais loin de Tarse, notamment aux Indes et en Extrême-Orient. On sait toutefois
que ces oiseaux furent très tôt importés et acclimatés en Europe22. Par conséquent, Tharsis
n’était pas Tarse mais Tartessos en Ibérie23, où vivaient des animaux extraordinaires24, qui était
proche de l’Afrique et tellement riche en métaux25 : Tharsis negotiatrix tua propter multitudinem cunctarum divitiarum; argentum, ferrum, stannum plumbumque dederunt pro mercibus
tuis26. Nul dans le monde ancien était censé ignorer que les Ibères étaient les hommes les plus
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 46rP.
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 48rP.
13
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 48rP; cf. Strabon, Géographie, C 166.
14
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 48vP.
15
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 46vP; cf. Plutarque, Vie de Sertorius, 8.
16
Strabon, Géographie, C 168.
17
Strabon, Géographie, C 149.
18
Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 46rP.
19
Strabon, Géographie, C 148; cf. Hérodote, Histoires, I, 163.
20
Ancient Testament, Liber Primus Regum, 10 : 22.
21
Strabon, Géographie, C 143.
22
Aristophane, Les oiseaux, 102, 269.
23
Cf. Geōrgios K. Geōrgalas, Hī proïstorikī exaplōsis tōn Aigaiōn (= L’expansion des Égéens pendant la Préhistoire),
Athènes : Pelasgos, 20003, p. 57.
24
Strabon, Géographie, C 144 et C 145; Aristophane, Les grenouilles, 474-475.
25
Strabon, Géographie, C 146 et C 156; cf. Hérodote, Histoires, I, 163 et August Weichert, Anthologia Graeca sive
collectio epigrammatum ex Anthologia Graeca Palatina, livre neuvième (Meissen, 1823), p. 260 (épigramme LVII).
26
Ancient Testament, Prophetia Ezechielis, 27 : 12; cf. Strabon, Géographie, C 145 et C 148.
11
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riches du monde27; et notamment « au nord-ouest de la Lusitanie » les métaux précieux se
trouvant près de la surface du sol « jetaient des éclats »28.
Tartessos était le nom d’un fleuve, d’une ville et même d’un pays ibériques29, situé (le pays)
entre Cadiz et Lisbonne actuels. Le fleuve Tartessos, très riche en argent30, fut rebaptisé Baetis
pendant les derniers siècles av. J-C. 31. C’est bien connu qu’il s’agit du Gualdaquivir. Quand
le monde des anciens commença à se rendre plus « étroit » et la péninsule ibérique devint le
nec plus ultra de l’œcoumène, c’étaient les Tartares (= Enfers), à savoir l’extrémité du monde
connu, qui se substituèrent à Tartessos32. Telle « extrémité » était sombre, mais aussi lumineuse : cela dépendait de la pureté de l’âme de ceux qui, après la mort, allaient y habiter. Les
méchants étaient jetés aux Enfers « maléfiques » et noirs comme la nuit, tandis que les héros
et, en général, les hommes bons s’installaient aux Îles des bienheureux où ils jouissaient d’un
bonheur parfait33. Il s’agissait des Champs Élyséens, qui n’étaient guère fantastiques, comme
on le croit encore aujourd’hui; et cela, car selon les Hellènes les îles en question étaient dans
l’océan Atlantique34, près de la côte nord-ouest de l’Afrique35. C’était là-bas que la « terre
fécondait, « trois fois par an » des « fruits brillants et délicieux »36. Les fruits en question
étaient les bananes37, bien connues, pendant l’antiquité, tant aux Hellènes qu’aux Romains38.
Bref, on y serait heureux à cause du climat et de la nourriture obtenue sans peine; alors il
s’agit bien des îles Canaries ou/et de Madère. Tout compte fait, en outre, le littoral ouest de
l’Afrique (et les îles adjacentes, bien entendu) étaient connues aux Hellènes jusqu’au moins
le VIe siècle av. J.-C. ; le périple d’Euthymènes en est la preuve… : Euthymenes Massiliensis…
dicit: « Navigavi… Atlanticum mare »39. Et par-dessus le marché, la première description,
disons « détaillée », du détroit de Gibraltar fut faite par Homère40.
Quoi qu’il en soit, les relations entre les Tartessiens et les Hellènes étaient cordiales41. Mais
pourquoi? Parce que, selon toute vraisemblance, Tartessos avait été fondée par des Hellènes.
On a déjà dit, qu’Héraclès avait effectué des pérégrinations là-bas, c’est-à-dire à l’ « extrémité ouest du monde », et que quelques uns de ses travaux y avaient été accomplis42. La clef
du mystère pourtant n’est pas Héraclès mais Ulysse. Son voyage en Ibérie était bien connu
Athénée, Les Deipnosophistes, 44b.
Strabon, Géographie, C 147.
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Homère, Iliade, VIII, 481-486; cf. Strabon, Géographie, C 149.
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Homère, L’Odyssée, IV, 563-568.
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Hésiode, Les travaux et les jours, 169; cf. Pindare, Olympique II, 128-131.
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Orphée, L’Argonautique (publié par Siegfried P. Petridīs), 1207.
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dans l’antiquité43, un locus communis dirait-on. (D’autant plus, que sa tombe n’était pas en
Hellade44.) Or, les Tartessiens étaient richissimes et très civilisés45; partant, un rapport bizarre à
première vue était établi entre ceux-ci et les Phéaciens homériques. Un des rois ibériens, en effet,
enviait les richesses des Phéaciens, bien qu’il eût dans son palais des « cratères en or » 46. Alors on
peut se poser la question : Comment le roi ibérique connaissait-il les Phéaciens, censés être les
habitants très anciens de l’île de Corfou? Avait-il lu les poèmes homériques?47 Peu probable.48 Il
nous faut donc expliquer autrement l’envie ressentie en Ibérie des biens des Phéaciens.
Selon Homère, les Phéaciens :
Ils étaient des navigateurs célèbres49. Or, leurs navires n’étaient guère « comme les autres »,
car ils étaient (les navires) en mesure de tracer d’eux-mêmes des itinéraires maritimes, sans
avoir besoin « ni de capitaines ni de gouvernails »50.
Ils étaient des gens paisibles51, « protégés par les dieux », qui leur avaient accordé la faveur
de vivre en sérénité52.
Ils vivaient dans l’opulence53.
Leur patrie était la Schérie54, qui se trouvait au bout du monde55, séparée par « la mer
immense »56 tant d’Athènes57 que de l’île d’Eubée58. Encore aujourd’hui on considère le terme
« Schérie » comme un synonyme du terme géographique « (île de) Corfou »59. L’adjectif
scheros pourtant, en grec ancien, signifie « ininterrompu »60; et de là ce mot aboutit à avoir le
sens du « littoral long, continu, rectiligne »61. Tel littoral, bien décrit par Homère à propos
de l’arrivée d’Ulysse à la Schérie62, n’existe pas à Corfou, où, bien entendu, il n’y a pas de
fleuves «houleux, profonds » comme celui dont l’embouchure se trouvait dans la Schérie63.
Strabon, Géographie, C 157.
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La distance enfin entre la Schérie, supposée être Corfou et Ithaque, îles nullement
lointaines l’une de l’autre, n’est pas attestée dans l’Odyssée, car Ulysse, le voyage durant, était
amené à un sommeil profond, « semblable à la mort »64. Ce qui est d’ailleurs curieux, c’est
que le roi des Phéaciens, qui avait prédit à Ulysse qu’il allait être endormi tout au long de son
retour à son île natale d’un tel sommeil65. Voilà donc pourquoi on a avancé récemment la
thèse selon laquelle les Phéaciens avaient administré un somnifère au héros homérique, pour
qu’il n’eût pas connaissance des routes maritimes dont ils faisaient usage66.
C’est à juste titre donc que l’on pose aujourd’hui la question : Où était la Schérie? En
tout cas, loin de l’Hellade, très vraisemblablement en Ibérie67. Et selon toute probabilité elle
n’était que Tartessos ou, au moins, quelque part dans la partie ouest de la péninsule ibérique,
au Portugal d’aujourd’hui, où il y avait une ville qui portait le nom précisément d’Ulysse68. Il
est archiconnu, en effet, que les Ibères ressemblaient aux Hellènes69; et notamment les Lusitaniens aux Spartiates70. Mais cela est un nouveau « front de recherches » à ouvrir…
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ASSEMBLEIA-GERAL ADMINISTRATIVA EM 25 DE MARÇO DE 2013
- A Sessão iniciou-se com a apresentação feita pelo Presidente das actividades durante o ano 2012.
Começou por referir o Ciclo de Conferências sobre cidades de Africa Lusófona, organizado pela Comissão Africana, onde foram apresentadas visões não só históricas mas também prospectivas das capitais
dos países Lusófonos.
Seguidamente disse que teve interesse especial o Ciclo de Debates - Conferência das Nações Unidas
sobre o “Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) ” que decorreu de Março a Junho. Mencionou em seguida a Conferência “A Floresta e a Crise - Cenários e Consequências para a Biodiversidade” organizada
pela Secção de Geografia dos Oceanos.
Referiu que a Secção de História promoveu as “Jornadas da Memória”, Ciclo de Conferências em que
se evocaram historiadores notáveis, que ao país e à SGL dedicaram muito da sua vida e saber. Foram eles
os Profs. Jorge Borges de Macedo, Justino Mendes de Almeida, Joaquim Verissimo Serrão, Fernando
Castelo-Branco e Virgínia Rau.
Afirmou, em seguida que a Exposição sobre o espólio de Henrique de Carvalho e a Conferência
Internacional “Memórias de um Explorador. Construção de saberes em finais do séc. XX” foi o momento alto do ano cultural.
Referiu em seguida a grande repercussão do Congresso Internacional “Os Franciscanos no Mundo
Luso-Hispânico: História Arte e Património” que contou com a participação de grande número de
comunicações de autores nacionais e estrangeiros, organizada pela Secção da Ordem de Cristo e a
Expansão.
O Presidente evidenciou igualmente a Conferência Internacional “Angola: Leituras de um país em
mudança”, organizada pela Comissão Africana e, contou com a participação de nove professores/investigadores angolanos que traçaram as perspectivas de Angola no futuro, desde o crescimento demográfico
e a planificação do desenvolvimento social e economico do país, até ao mercado informal e seus desafios
vários.
Referiu ainda, de uma maneira geral, as dezenas de conferências proferidas ao longo do ano por iniciativa das Comissões Gerais e Secções Profissionais.
- Salientou em seguida o Boletim da Sociedade de Geografia referente a 2011, referindo que a sua
divulgação pelos sócios se torna cada vez mais onerosa. Mencionou em relação ao seu conteúdo a homenagem ao rei D. Luís e as comunicações apresentada
s dentro do âmbito das Comemorações do Centenário da República.
- O Presidente acabou a sua exposição sobre as actividades em 2012 com referências à Biblioteca, ao
Museu e ao Laboratório Digital (fotografia e design gráfico), fazendo uma referência especial à actividade
desenvolvida pelo sócio Sr. Carlos Ladeira, que efectuou trabalho gratuito no montante de 9.544.€.
- Entrando no segundo ponto da ordem do dia “Conhecimento, exame e eventual aprovação dos
actos e contas da Gerência Social referente a 2012”, o Presidente salientou o superavit de 4.065€.
Deu a palavra ao Prof. Diogo Pinto para que este explicasse as reparações efectuadas no telhado. Este
referiu detalhadamente todas as obras que têm sido efectuadas desde 2001, indicando os respectivos
custos. Referiu ainda o que resta fazer, uma vez que o que está feito não ultrapassa três oitavos das
reparações a efectuar.
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- O Presidente em seguida concedeu a palavra ao Dr. Dantas Saraiva, Presidente da Comissão Revisora de Contas, que analisou detalhadamente os problemas financeiros com que a Sociedade se debate
conforme o mapa “Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais 2011-2012”. Referiu o baixo
valor das contribuições dos sócios, afirmando que, como só podemos contar com nós próprios, pelo que
a única via reside no aumento das nossas receitas. Para esse efeito, a Comissão Revisora de Contas está
disponível para colaborar com a Direcção.
Terminadas aquelas considerações o Dr. Dantas Saraiva leu o parecer da Comissão Revisora de Contas, de onde constavam, não só as propostas habituais, mas também a congratulação com a eleição do
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Sr. Prof. Luís Aires-Barros, para Presidente da Academia de Ciências de Lisboa.
O Presidente pôs à votação os actos e contas da gerência social referente a 2012 e o parecer da Comissão Revisora de Contas. Ambos os documentos foram aprovados por unanimidade.
- Passou-se em seguida ao terceiro ponto da ordem de trabalhos - eleição da mesa da Direcção e da
Comissão Revisora de Contas. Antes de se proceder à votação, o Presidente referiu que, no que se refere
à lista da Direcção havia uma novidade em relação às anteriores. Devido ao falecimento do Prof. Justino
Mendes de Almeida, propunha o Prof. Mário Carlos Fernandes Avelar.
Encerrada a votação verificaram-se os seguintes resultados - Direcção - 41 votos (sem cortes), Comissão Revisora de Contas - 41 votos (sem cortes).
Antes do encerramento dos trabalhos o sócio, Prof. Vermelho do Corral, propôs um voto de confiança
à mesa para a redacção da Acta, voto este que foi aprovado por unanimidade.

Assembleia-Geral Ordinária 5 de Março de 2013
Mesa:
Presidente: Prof. Luís Aires-Barros
Secretário Perpétuo: Prof. João Pereira Neto
Secretário Geral: Prof. António Diogo Pinto
- A sessão teve início às 17h00.
- Foi aprovada a Acta da Sessão anterior.
- Foram lidos os anúncios convocatórios de 23 de Janeiro publicados nos jornais: “Diário de Notícias”, “Publico” e “Correio da Manhã” no dia 25 de Janeiro.
Entrou-se em seguida no 1º ponto da ordem do dia com a análise 29 propostas de Sócios Ordinários.
São eles:
TCorPil. António da Silva Castro; Eng. António Eira leitão; Engº. Óscar Figueiras Mota; Eng. António
Tiago Ribeiro Coelho; Doutora Ana Cristina Almeida Rodrigues Alves; Prof. Doutor Paulo Alexandre Castro
Seixas; Prof. Cat. Hermano Duarte de Almeida e Carmo; Prof. Doutor Paulo Horácio de Sequeira e Carvalho;
Embaixador José Carlos da Cruz Almeida; Arq. José Manuel de Oliveira Martins; Doutor Roberto Vittorio
Favero; Doutor José Pedro dos Anjos Castanheira; Embaixador Fernando José Ramos Machado; Engª. Regina
Maria Esteves Pimenta; Prof. Doutor Luís Marques Barbosa; Mestre Esmeralda Francisca Neutel Pinto; Dra.
Carla Maria Neves Matias; Dr. Paulo Herberto da Costa Ramos Martins; Dr. José Henrique de Castro Costa
Pinho; Mestre Gonçalo Santiago Cotta Guerra; Prof. Dr. Modesto Cal Vasquez; Dr. Guilherme de Carvalho
Negrão Valente; Eng. João Ismael Pires Marnoto; Profa. Enga. Carla Maria Rolo Antunes; Doutora Maria Armanda Pereira das Neves Rodrigues; Eng. João Pedro Almeida Silva; Prof. Doutor Carlos José Cardoso Cruz;
Profa. Doutora Ana Paula de Jesus Harfouche; Prof.a Doutora Alice Maria Quelhas Trindade.
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Assembleia-Geral Ordinária 5 de Novembro de 2013
Mesa:
Presidente: Prof. Luís Aires-Barros
Secretário Perpétuo: Prof. João Pereira Neto
Secretário Geral: Prof. António Diogo Pinto
- A sessão teve início às 17h00.
Assembleia-Geral Ordinária 5 de Novembro de 2013
Mesa:
Presidente: Prof. Luís Aires-Barros
Secretários Gerais: Prof. João Pereira Neto
Prof. António Diogo Pinto
- A sessão teve início às 17h00.
- Foi aprovada a Acta da Sessão anterior.
- Foram lidos os anúncios convocatórios de3 de Outubro publicados nos jornais: “Diário de Notícias”, “Publico” e “Correio da Manhã” no mesmo dia
Entrou-se em seguida no 1º ponto da ordem do dia com a análise 31 propostas de Sócios Ordinários.
São eles: Prof. Doutor José Pedro da Silva Santos Serra, Prof. Doutor Zhumagulov Kalkaman, Eng. José
Eduardo Cansado de Carvalho de Mattos e Silva, Eng. António Luís Cansado de Carvalho de Mattos e
Silva, Prof. Doutor Manuel de Azevedo Antunes, Dr. Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo, Doutor
José Nuno dos Santos Chaves Ferreira, Engª. Maria Luísa Garcez Palha da Costa Pessoa, Sr. Jorge Welsh,
Dra. Maria do Carmo Rodrigues Lucas, Mestre Augusto César Zeferino, Prof. Doutora Juciéne Ricarte
Apolinária, Mestre Luís Filipe Martins da Silva Gameiro, Prof. Doutor António João Pina da Costa Feliciano Abreu, Dr. Rui Miguel Ribeiro Costa Lima, Prof.Doutora Maria Luisa Malato da Rosa Borralho
F. da Cunha, Dr. Victor André Thorberg de Sá Machado, Dr. António Manuel Fernandes Monteiro,
Eng. António Henrique Marques Antunes, Dr. Tiago Cochofel de Azevedo, Prof. Dr. Raúl Manuel
Braga Pires, Mestre Nuno Filipe Poínhas Pires, Prof. Doutora Ruth Elisa Correia da F. da Costa Deus,
Prof. Doutor Joaquim Manuel Croca Caeiro, Doutora Ana Paula Soares Pires, Prof. Doutora Maria
Fernanda Rollo, Dr. João Pedro Faro Varandas, Dr. Rui Botelho Ferreira, Doutor José Carlos Veríssimo
de Lomba-Viana, Prof. Doutora Mara Lúcia Cristan, D. Segismundo Carlos José Empis de Bragança.
PRINCIPAIS ACTOS PÚBLICOS OCORRIDOS NA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

Janeiro
8 - Visita ao Museu.
9 - Lançamento do livro do ISCIA.
16 - Ciclo de Conferências “Origens e transformações da complexidade social, das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro” promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Doutor Rui
Boaventura com o tema “Nótulas de Megalitismo: a disposição dos mortos nos 4º e 3º milénios a.n.e”.
22 - Conferência “Ordem Soberana e Militar de Malta - nove séculos de história (1113-2013) e um
peculiar estudo de falerística” promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador:
Dr. Vítor Escudero.
22 - Reunião de advogados.
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24 - Conferência “A Situação na Síria à Luz das Eleições, em Israel e as suas implicações nas Primaveras Árabes”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foram oradores: Embaixador
Francisco Henriques da Silva e Dr. Raul Braga Pires.
28 - Conferência “Lisboa em Tempos de Guerra”, promovida pela Secção de História. Foram oradores: Dr. José António Barreiros e Dra. Margarida Magalhães Ramalho.
31 - Conferência “Breve análise sobre regulamentos e instituições para a sanidade marítima e portuária em Portugal, até ao início do Século XX”, promovida pela Secção de História da Medicina.
Foram oradores: D. Luísa Villarinho Pereira e Dr. José Luís Dória.

Fevereiro
2 - Conferência dos Fragateiros do Tejo
5 - Visita ao Museu
6 - Conferência “A Cobertura Fotográfica do Terreno com Veículos Aéreos não Tripulados” promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador: Sr. João Marnoto.
14 - Conferência “Implementação do Sistema Nacional de Informação de Ambiente” promovido
pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador: Doutor Luís Baltazar.
21 - Mesa Redonda O Quadro Estratégico Global e a Politica de Segurança e Defesa Europeia” promovida pela Secção de Ciências Militares e pela Comissão Europeia. Foram oradores: General Augusto
do Espirito Santo, Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro e TGeneral António de Jesus Bispo.
26 - Colóquio “Agentes de Navegação, Transitários e Despachantes - Actores da Cadeia Logística” promo
vida pela Secção de Transportes. Foram oradores: Dr. António Belmar da Costa e Dr. Rogério Alves Vieira.
27 - Conferência “I - Descendência Imediata de João Vaz Corte Real Navegador dos Descobrimentos
Marítimos Portugueses, Donatário de Angra e Ilha de São Jorge; II - Dom Frei Cristóvão Moniz, Bispo
de Reona e Dom João Corte Real, Bispo de Lora, dois Bispos do Séc. XVI, com ligação familiar aos
Moniz Corte Real. Ambos Bispos Coadjutores do Cardeal Infante D. Afonso, Arcebispo de Lisboa,
Administrador Perpétuo de Évora e Irmão Del Rei D. João III” promovida pela Comissão Côrte-Real.
Foi orador: Dr. João Moniz.
28 - Conferência “Amato Lusitano - um médio português da Renascença” promovido pela Secção de
História da Medicina. Foi orador. Dr. Vitor Machado Borges.

Março
2 - Jornada Pública “Memórias dos Fragateiros”, promovido pela Associação Marinha do Tejo.
6 - Visita ao Museu.
7 - Conferência “O sucesso do microcrédito: as pessoas antes do crédito” promovido pelas Secções
de Economia e de Indústria. Foi orador. Prof. Manuel Brandão Alves.
12 - Sessão Pública de entrega do Prémio Cultura - Sociedade de Geografia de Lisboa.
16 - Lançamento de livro.
19 - Conferência “A heráldica dos Bispos do Algarve na arte do seu tempo (séculos XVI, XVII e XVIII)”
promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador: Dr. Marcos Sousa Santos.
20 - Conferência “Politicas de Emprego”, promovida pela Secção de Administração Pública. Foi
orador: Dr. Octávio Oliveira.
21 - Conferência “China, Portugal e a CPLP” promovida pela Comissão de Relações Internacionais.
Foi oradora: Profa. Doutora Carmen Mendes.
21 - Lançamento do livro “Medicina - Entre Algures e Nenhures”, do Dr. António Coutinho Miranda, promovido pela Secção de História da Medicina.
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22 - Conferência “A Guerra Secreta no Portugal de Salazar”, promovido pela Secção de História. Foi
orador: Dr. José António Barreiro.

Abril
2 - Visita ao Museu
2 - I Congresso da Cidadania Lusófona.
2 e 3 - Congresso do Movimento Internacional Lusófono.
5 - Lançamento do livro do Prof. Pereira Brandão sobre Lusofonia.
10 - Ciclo de Conferências “Origens e transformações da complexidade social, das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro” promovido pela Secção de Arqueologia sobre o tema “Centro e
Periferia: as dinâmicas sociais e de povoamento na região da Serra d’Ossa, entre o IIIº e o Iº milénio
A.C.”. Foi orador: Dr. Rui Mataloto.
11 - Conferência “A reconstrução de um Estado - uma visão de um militar português no Afeganistão”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi orador: Coronel Gomes Leitão.
15 - Seminário “A Beira Côa - História, Arte e Património”, promovido pela Secção de Antropologia.
Vários oradores.
16 - Conferência “A Falerística na Heráldica do Exército Português” promovida pela Secção de
Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador: Mestre José Sesifredo Estevéns Colaço.
17 - Workshop “Arqueologia e outras Ciências: que presente e que futuro”, promovida pela Secção
de Arqueologia. Vários oradores.
18 - Conferência “Francisco Vieira Lusitano: viaggi di fuga e di apprendistato a Roma nella prima
metà del Settecento”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi oradora: Profa. Sabina de Cavi.
22 - Conferência “Febre Amarela, Medicina Tropical e Práticas Sanitárias: Uma História a Vôo de
Pássaro”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador: Prof. Jaime Benchimol.
23 - Concerto de fados e mornas do Prof. Silvestre da Fonseca.
23 - Conferência “Políticas de Saúde”, promovida pela Secção de Administração Pública. Foi orador:
Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo.
24 - Conferência “China à procura de um novo modelo político”, promovido pela Comissão Asiática.
Foi orador: Dr. Guilherme Valente.
30 - Conferência “Floresta Laurissilva da Madeira - Património Mundial de Portugal”. Foi orador
o Sr. Eng. Henrique Costa Neves, Vereador da Câmara Municipal do Funchal. Foi inaugurada uma
Exposição alusiva à Floresta Laurissilva na Madeira.

Maio
3 - Sessão de Homenagem a João Augusto Silva, promovida pela Secção de Antropologia. Vários oradores.
6 - Visita ao Museu.
8 - Conferência “Francisco António de Cieira” promovida pela Secção de Geografia Matemática e
Cartografia. Foi oradora: Profa. Maria Helena Dias.
8 - Seminário “Transportes, Inovação e Sustentabilidade”, promovido pela Secção de Transportes.
Vários oradores.
9 - Sessão de apresentação da Estratégia Nacional para o Mar (2013-2020), promovido pela Secção
de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
9 - Lançamento do livro do Prof. João Morais.
13 - Sessão de Lançamento do Livro “As Missões Laicas em África na 1ª República em Portugal” da
autoria do Sr. Pedro Marçal Vaz Pereira. Inauguração da Exposição histórica das Missões Laicas.
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14 - Conferência “Umanesimo portoghese e Italia: intellettuali ebrei lusitani e Rinascimento”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi orador: Prof. Fabrizio Lelli.
15 - Jornadas Diálogos entre a Literatura e as Artes. Vários oradores.
16 - Conferência “Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública”, promovida pela Secção
de Administração Pública. Foi orador: Prof. Doutor Albino Lopes.
20 - Sessão Comemorativa do Dia Europeu do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
20 - Conferência “A Exploração do Continente Americano por nautas Lusos - Côrte-Real e (?) Cristovão Colon”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foram oradores: Eng. José Mattos e Silva e Eng.
António Mattos e Silva.
21 - Conferência “Ligações familiares de Ernesto Alexandre Pires Soares Bandeira de Mello Ferreira
Jordão à Sociedade de Geografia de Lisboa”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foram oradores: Dona Madalena Elizabeth Ferreira Jordão e Dr. Ernesto Ferreira Jordão.
22 - Conferência “Georges Zbyszewski (1909-1999), geólogo e arqueólogo: uma evocação pessoal”,
promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador: Prof. Doutor João Luís Cardoso.
22 - Sessão Comemorativa Dia Internacional da Diversidade Biológica, promovida pela Comissão de
Protecção da Natureza e Secção de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
23 - Jornadas Diálogos entre a Literatura e as Artes. Vários oradores.
24 - II Seminário de Falerística, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Vários
oradores.
28 - Seminário 1 “Bairro Alto: 500 anos de quotidiano”, promovido pela Secção de Estudos do Património. Vários oradores.
29 - Conferência “Navegação às Canárias” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações
do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador: Cte. J. M. Malhão Pereira.
30 - Conferência “A Minucia da Pintura de Nuno Gonçalves (?) na Conceitualização Anatómica Humana”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi orador: Prof. Doutor José Ferreira Coelho.
30 - Conferência “Afonso Costa - Continuidades e Permanências na Oratória parlamentar”, promovido pela Secção de História. Foi orador o Prof. Doutor Paulo Guinote.

Junho
4 - Visita ao Museu
4 - Inauguração da Exposição de Pintura Heráldica – “Descobridores Portugueses” – de Mestre
Ioannis Vlazakis, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística.
5 - Lançamento do livro do Eng. Helder Silva sobre Consultores de Engenharia.
5 - Conferência “Do Mediterrâneo ao Atlântico” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador: Cte. Joaquim Alves Gaspar.
6 - Conferência “Le Portugal, l’Europe et l’Asie au XV siècle”, promovida pela Secção de Estudos
Luso-Àrabes. Foi orador: Prof. Doutor Jacques Paviot.
6 - Lançamento do livro sobre “Coisas da China” de António Caeiro.
6 - Entrega de Prémios da Ordem dos Advogados.
7 - Sessão de lançamento de número especial da revista Inforgeo evocativo do 25º aniversário da
APG.
17 - Conferência “Portugal-Marrocos: uma relação com o passado, uma parceira com o futuro”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Foi orador: Embaixador Rosa Lã.
17 - Lançamento do livro “Património Arquitetónico em Maputo” da Editora Calidoscópio.
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17 - Lançamento do livro sobre actividades económicas face à iniciativa de licenciamento zero, pelo
Dr. Góis Nóbrega.
18 - Conferência “A Heráldica do Exército Português no Séc. XXI: A colaboração com outras Instituições”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador: Prof. Doutor Paulo
Morais Alexandre.
19 - Filmagem para a Novela “Sol de Inverno”.
21 - Conferência “Razón de Estado y prácticas de gobierno: elementos de historia politico-institucional entre Portugal y Toscana en el siglo XVIII” promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi
oradora: Prof. Doutora Marcella Aglietti.
24 - Conferência “SCUT’s, Portagens e PPP”, promovida pela Secção de Transportes. Foram oradores. Prof. Paulino Pereira, Dr. Carlos Moreno e Dr. António Ramalho.
26 - Conferência “Os desafios da Agricultura Africana”, promovido pela Secção de Agricultura. Foi
orador: Prof. Manuel Augusto Correia.
27 - Colóquio “Brasil e Portugal - Unindo duas margens do Atlântico”, promovido pelas: Academia
das Ciências de Lisboa, Academia Portuguesa da História, Academia de Marinha, Academia Internacional da Cultura, Sociedade de Geografia e Comissão Portuguesa de História Militar.

Julho
2 - Visita ao Museu.
5 - Concerto da Universidade de Lisboa.
8 - Conferência “Quadro Estratégico Comum 2014-2020: Objetivos, Prioridades e Estrutura Orgânica” promovida pela Secção da Indústria. Foi oradora: Dra. Maria da Piedade Monteiro Valente.
10 - Conferência “Os Descobrimentos Portugueses na parte do Norte da América”, promovida pela
Comissão Côrte-Real”, promovido pela Comissão Côrte-Real. Foi orador: Prof. Doutor José Manuel
Garcia.
11 - Conferência “A reconfiguração do saber médico-botânico proposta por Garcia de Orta em Colóquios dos Simples, e Drogas he Cousas Mediçinais da Índia (Goa, 1563)”, promovida pela Secção de
História da Medicina. Foi oradora: Prof. Doutora Teresa Nobre de Carvalho.
11 - Lançamento do livro “Processo Ritual e Tradição em Portugal - A partir da cultura da Zona
de Riba Côa - Figueira de Castelo Rodrigo - (II Volume)”, da autoria do Prof. António Vermelho do
Corral. A apresentação do autor foi feita pelo Prof. Cat. João Pereira Neto e apresentação da obra pelo
Prof. Doutor Fernando Larcher.
16 - Conferência “Peculiaridades Falerísticas Luso-Árabes em Homenagem ao Instituto Luso-Árabe
para a Cooperação” promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador: o Dr.
Vítor Escudero.
16 - Lançamento do livro do autor Zagálo pela Editora Cosmos a “A Cumeada dos Mantos”.
19 - Conferência “Desenvolvimento humano em Angola e cooperação”, promovido pela Comissão
Africana. Foi orador: Prof. Doutor Paulo de Carvalho.
24 e 25 - Congresso Internacional “A Ordem de Cristo e a Expansão”, promovido pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão em co-organização com: Centro de História de Além-Mar (CHAM) / Univ.
Nova e Univ. dos Açores; Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) / Univ.Católica Portuguesa;
Centro de Estudos em Ciências das Religiões (CECR) / Cátedra “A Ordem de Cristo e a Expansão” /
Univ. Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Univ. de Évora (CIDEHUS) / Univ. de Évora; Centro de Estudos de População, Economia e
Sociedade (CEPESE) / Univ. do Porto; e Grupo dos Amigos do Convento de Cristo (GACC).
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25 - Conferência “Dietética na tratadística hipocrática. Contributo da medicina grega antiga para
a História da Alimentação e da Dieta”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi oradora:
Profa. Carmen Soares.

Setembro
3 - Conferência “Espanha, um país de diversidade paisagística”, promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ambiente. Foi orador o Prof. Manuel Santos-Olmo.
10 - Visita ao Museu.
21 - Lançamento do livro “O Homem de Constantinopla” de José Rodrigues dos Santos. Editora Gradiva.
21 a 28 - Visitas ao Museu Lisbon Week.
24 - Conferência “A Desunião Europeia - Here we go again?”, promovida pela Comissão de Relações
Internacionais. Foi orador o General José Freire Nogueira.
25 - Conferência “A Carreira da Flandres no desenvolvimento da Marinha de Transporte” integrado
no Ciclo de Conferências das Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador:
Cte. Filipe Mendes Quinto.
25 - Concerto Orquestra Metropolitana de Lisboa.
26 - Conferência “Recursos Naturais, desenvolvimento e democracia. O caso de Moçambique”, promovida pela Comissão Africana. Foi orador o Prof. Doutor João Mosca.
26 - Conferência “A História da Enfermagem Comunitária em Portugal: as visitadoras sanitárias”,
promovido pela Secção de História da Medicina. Foi oradora a Enf. Ana Paula Gato.
27 - Celebração Pública “Dia Internacional da Literacia”, promovido pela Secção de Geografia dos
Oceanos. Vários oradores.
30 - Conferências “Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional” e “A Segurança e Defesa no Espaço Europeu” promovidas pelas Comissão Europeia e pela Secção de Ciências Militares. Foram oradores: TCor. J. Brandão Ferreira e Embaixador Rosa Lã.

Outubro
1 - Visita ao Museu.
2 - Lançamento do livro do Prof. Mário Cordeiro sobre “A História dum percurso de vida”.
3 - Conferência “Humanistas, mercadores e cristãos novos: a circulação de homens, livros e ideias
na Europa de Quinhentos”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi orador o Prof. António
Andrade.
9 - Workshop 4 “Percurso de investigação arqueológica em Portugal: do Megalitismo à Idade do
Bronze”, promovido pela Secção de Arqueologia. Vários oradores.
21 - Lançamento do livro da Dra. Teresa Seabra sobre os Sindicatos.
22 - Jornadas 2 “Ex-Libris: património (i)material entre o verbo e a imagem” promovidas pela Secção
de Estudos do Património. Vários oradores.
23 - Conferência “A arte da Guerra no início do século XV” integrado no Ciclo de Conferências
das Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador: Prof. Doutor Gouveia
Monteiro.
24 - Conferência “A problemática da instrução do seculo XVIII”, promovido pela Secção de Instrução Pública. Foi oradora a Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos.
24 - Lançamento do livro do Prof. Pinto Leite sobre “Lápis da Memória”.
28 - Conferência “O Sistema financeiro brasileiro no contexto das relações entre Portugal e o Brasil”,
promovido pela Comissão Americana. Foi orador o Prof. Doutor Joaquim Ramos Silva.
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30 - Conferência “A Real Ordem da Torre de Espada de D. João VI: Mitos e Realidade”, promovida
pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Eng. António Trigueiros.
31 - Conferência “Mediterrâneo árabe/potencial e risco para o Portugal económico”, promovido
pelas Secções da Economia e da Indústria. Foi oradora a Dra. Maria João Tomas.

Novembro
5 - Visita ao Museu.
6 - Conferência “Reflexões de um Antropólogo Cultural, no início do Século XXI sobre o livro «Privilégios de Nobreza e Fidalguia de Portugal», publicado no início do século XIX por Luís da Silva Pereira Oliveira”,
promovida pelas Secções de Estudo do Património e Arqueologia. Foi orador o Prof. João Pereira Neto.
7 - Conferência “O Bronze do Sudoeste: uma visão a partir da margem esquerda do Guadiana”,
integrado no Ciclo de Conferências “Origens e transformações da complexidade social, das primeiras
sociedades camponesas à Idade do Ferro” promovido pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Doutor
António Monge Soares.
7 - Congresso de Neurologia.
13 - Conferência Comemorativa dos “150 anos da Associação Internacional de Geodesia” promovida
pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foram oradores os: Eng.º João Agria Torres, Eng.º
José Nuno Lima e Eng.ª Manuela Vasconcelos.
14 - Conferência “Queijos tradicionais portugueses. Origem, territórios e propriedades”, promovida
pela Secção de Agricultura. Foi orador o Dr. António Pedro Louro Martins.
15 - Conferência “Áreas Protegidas, que futuro?”, promovida pela Comissão de Protecção da Natureza. Foi oradora a Eng.ª Sofia Castel-Branco da Silveira.
19 - Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar sobre o tema “O Oceano: Literacia e Cidadania”, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
20 - Conferência “Ceuta inexpugnável na visão árabe” integrado no Ciclo de Conferências das
Comemorações do 6º centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador: Prof. João Pereira Neto.
21 e 22 - Conferência Internacional “Cabo Verde: Leituras de um país em Mudança, promovida pela
Comissão Africana”. Vários oradores.
25 - Conferência “Os Italianos e a Inquisição Portuguesa: os Homens, as Ideias e as Mercadorias (sécs.
XVI-XVII) ”, promovida pela Secção de Artes e Literatura. Foi oradora a Profa. Isabel Drummond Braga.
26 - Seminário 3 “Bairro Alto: 500 anos de quotidiano” promovido pela Secção de Estudos do
Património. Vários oradores.
27 - Conferência “Do Morgado da Ribeira de Moinhos à Quinta do Cabral – quatro séculos de
História de uma multissecular Família”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística.
Foi orador o Dr. José Filipe Menéndez.
28 - Conferência “Aspectos da Contribuição Portuguesa Para o Progresso da Medicina”, promovida
pela Secção de História da Medicina. Foiu orador o Prof. J. P. Paiva Boléo Tomé.
29 - Conferência “Políticas de Igualdade de Género”, promovida pela Secção de Administração Pública. Foi oradora Dra. Fátima Duarte.
29 e 30 - Concertos Vodafone Mexefest.

Dezembro
2 - Conferência “Cooperação Técnico-Militar com os PALOP. Da concepção à globalização na década de 90. Situação actual”, promovida pela Secção de Ciências Militares. Foram oradores: TGeneral
António Gonçalves Ribeiro, Dr. Nuno Pinheiro Torres e o Coronel Rodrigues Pinheiro.
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3 - Visita ao Museu.
4 - Conferência “As práticas funerárias do Neolítico Final à Idade do Bronze no interior Alentejano:
reflexões para a nova agenda” integrada no Ciclo de Conferências sobre “Origens e transformações da
complexidade social, das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro” promovido pela Secção de
Arqueologia. Foi orador o Doutor António Carlos Varela.
5 - Conferência “A Desconstrução Histórica de Portugal”, promovida pela Secção de História. Foi
orador o S TCor. João Brandão Ferreira.
5 e 6 - “III Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra”, promovido pela Secção de Geografia
Matemática e Cartografia. Vários oradores.
6 - Lançamento da Memória nº 14 “Angola: Leituras de um País em mudança”. A obra foi apresentada pelo Prof. Doutor Ilídio do Amaral.
9 - Conferência “Elaboração de um Índice de Risco Tecnológico para Determinação de Responsabilidade Ambiental”, promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o
Doutor Carlos Mata Martins.
10 - Lançamento do livro “A CRUZ DE FOGO - Amor e Ódio em Goa no Tempo de Garcia de
Orta, de Edila Gaitonde”, no âmbito das comemorações dos 450 anos da 1.ª edição da obra Colóquios
dos Simples e Drogas da Índia, de Garcia de Orta, promovido pela Comissão Asiática. Foi apresentado
pela Prof.ª Doutora Ana Cristina Costa Gomes.
10 - Lançamento do livro do Dr. Raúl Braga Pires sobre o Magreb.
11 - Concerto do Prof. Silvestre da Fonseca.
12 - Concerto da Banda do Exército.
12 - Seminário 4 sobre “A água entre a (i) imaterialidade e a (sobre) vivência” promovido pelas
Secções de Estudos do Património e de Etnografia. Vários oradores.
13 - Conferência “A recusa de Dom Manuel I em 1503 a Vasco Annes Corte Real”, promovida pela
Comissão Côrte-Real. Foi orador o Juiz Conselheiro Bernardo Fisher Sá Nogueira.
17 - Inauguração da Exposição de Pintura “Branco e Negro”, do pintor Moita Macedo.
18 - Conferência “A Heráldica nas Casas Senhoriais de Fonte Arcada (Sernancelhe)”, promovida
pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Dr. Domingos de Almeida Machado.
19 - Conferência integrada na celebração do Ano internacional da Cooperação pela Água promovido
pela ONU para 2013, no âmbito da Secção de Proteção da Natureza com as seguintes intervenções:
- “O Solo em Portugal: A sua diversidade e importância para a conservação da água”. Foi orador Eng.
Eugénio Menezes Sequeira. “O Caso - Estudo de Castro Verde na conservação da Água, solo e biodiversidade”. Foi oradora a Dr.ª Sónia Fragoso.
19 - Conferência “A China a Preto e Branco: da Viagem de Jorge Álvares à de Simão de Andrade
(1513-1519)”, promovida pela Comissão Asiática. Foi orador o Prof. Jorge dos Santos Alves.
20 - Conferência integrada nas “Comemorações do 3º Centenário de Diderot” promovida pela Comissão de História e Filosofia das Ciências, pela Comissão Europeia, pela Secção de Instrução Pública e
pelo Núcleo de Sócios da SGL apoiantes da Biblioteca. Foram oradores: Profa. Maria Helena Carvalho
dos Santos e o Prof. Doutor João Pereira Neto.
COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS
COMISSÃO AFRICANA - Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli
Em reunião realizada no dia 31 de Janeiro na sala de convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa
tiveram lugar as eleições da Comissão, tendo sido reeleitos:
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Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias
Vice-Presidente: Doutor José Manuel de Braga Dias
Secretária: Mestre Maria da Luz Ramos
Vice-Secretário: Doutor António Henrique Figueiredo Sampaio
Atividades realizadas em 2013 no âmbito da Comissão Africana
1. No seguimento da realização da Conferência Internacional sobre Angola e intitulada “Angola –
Leituras de um País em Mudança” passou-se então à preparação da edição da Memória que reúne as
comunicações apresentadas pelos oradores angolanos. Essa Memória tomou o nº. 14 da coleção de
Memórias da Sociedade de Geografia de Lisboa.
O lançamento desse volume teve lugar na Sociedade de Geografia de Lisboa, no dia 4 de Dezembro
de 2013.
A apresentação da obra foi feita pelo Senhor Prof. Cat. Doutor Ilídio do Amaral, a quem a Comissão
Africana agradece a generosidade da colaboração.
2. Foi discutida a realização da segunda conferência do mesmo ciclo de conferências sobre o Desenvolvimento e Mudança nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. A conferência intitulada: “
Cabo Verde – Leituras de um país em Mudança”.
Os trabalhos de organização e preparação da conferência foram sendo realizados ao longo dos meses que
antecederam a realização da conferência. Esta conferência realizou-se, com êxito, a 21 e 22 de Novembro.
Houve resposta muito positiva dos oradores convidados. A Comissão lamenta as dificuldades na
obtenção de apoios para
3. Em 26 de Setembro, foi apresentada pelo Prof. Doutor João Mosca, Professor da Universidade
Politécnica de Maputo e Investigador do Observatório do Mundo Rural – Moçambique, a conferência:
Recursos naturais, desenvolvimento e democracia. O caso de Moçambique.
COMISSÃO AMERICANA - Presidente: Prof. Cat. Mário Carlos Fernandes Avelar
1. O presidente eleito da Comissão Americana, Prof. Doutor Mário Avelar, cessou as funções de
Presidente desta Comissão em virtude de ter sido eleito para vogal da Direção da Sociedade de Geografia. Nesta conformidade o Prof. Doutor Fausto Amaro assumiu interinamente a Presidência.
2. No âmbito da Comissão foi realizada a seguinte conferência no dia 28 de outubro de 2013:
O Sistema Financeiro Brasileiro no contexto das relações entre Portugal e Brasil, pelo Professor da
Universidade de Lisboa (ISEG) Doutor Joaquim Ramos Silva.
COMISSÃO ASIÁTICA - Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida.
A Comissão Asiática reuniu, em 22 de Fevereiro de 2013, para eleger a sua Mesa, aceitar novos membros e preparar o Plano de Actividades para 2014.
Assim, foram aceites como novos membros:
- Embaixador Francisco Knopfli
- Dr. João de Deus Reis
- Prof. Mário Carlos Avelar
- Prof. Paulo Seixas
- Prof.ª Doutora Manuela Cantinho
- Sr. Carlos Ladeira
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Foram eleitos para a Mesa da Comissão:
Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida
Vice-Presidentes: Dr.ª

Celina Veiga de Oliveira
Dr. Mário Matos dos Santos
Prof. Doutor Heitor Romana
Secretários: Dr. Paulo Seixas
Dr. João Pires
Iniciativas culturais realizadas:
1. Dentro do objectivo de assinalar os «Quinhentos anos de contactos entre Portugal e a China», a
Comissão Asiática levou a efeito duas conferências:
- a primeira, realizada em 24 de Abril, versou o tema “China à procura de um novo modelo político”,
sendo orador o Dr. Guilherme Valente;
- a segunda, realizada em 19 de Dezembro, subordinou-se ao tema “A China a preto e branco: da
viagem de Jorge Álvares à de Simão de Andrade (1513-1519)”, sendo conferencista o Prof. Doutor Jorge
dos Santos Alves.
2. A 3 de Maio, a Comissão Asiática acompanhou a deslocação às instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa de uma delegação das Universidades de Macau e de Hong Kong, que incluía elementos
da Fundação Macau, proporcionando aos visitantes explicações sobre a acção e objectivos da referida
Comissão.
3. Numa organização conjunta da Sociedade de Geografia e da Editorial Tágide, e no âmbito das
comemorações dos 450 anos da 1.ª edição da obra “Colóquio dos Simples e Drogas da Índia”, de Garcia
de Orta, a Comissão Asiática organizou, a 10 de Dezembro, uma sessão de lançamento do livro “A Cruz
de Fogo - Amor e Ódio em Goa no tempo de Garcia de Orta”, da autoria de Edila Gaitonde. Nessa
iniciativa, a Prof.ª Doutora Cristina Costa Gomes, que apresentou a obra, proferiu igualmente uma
interessante conferência sobre a Inquisição em Goa.
COMISSÃO DE ESTUDOS CÔRTE-REAL - Presidente: Prof. Doutor José Manuel Ferreira Coelho
Foi nossa determinação dar acolhimento e tentar uma nova aproximação a todos os elementos desta
Comissão a um ideal de: 1 – Fomentar o maior número de interessados das famílias Côrte-Real, e
outras, no âmbito desta “Comissão de Estudos”, numa metodologia de estudo, de investigação de
dados histórico, genealógico e heráldico das gerações, quer continentais quer insulares. 2 – Fomentar
e implantar a nível nacional e internacional a possibilidade de um Congresso com toda a temática da
Expansão Marítima, feitos e dados governativos e diplomáticos desta Família conjugando-se com Sociedades Congéneres interessadas, da Sociedade de Geografia de Lisboa e outras Instituições Culturais.
3 - O “Congresso Internacional Côrte-Real” deverá realizar-se em Tavira, ou em Angra do Heroísmo
(Terceira) e eventualmente em Lisboa, com a periodicidade de 3 em 3 anos. 4 – Cooperar esta Comissão, com outros grupos interessados como: História da Medicina, Genealogia, Heráldica e Falerística,
Arqueologia e outras. 5 - Tentar manter uma periodicidade mensal de reuniões desta Comissão com os
seus elementos, na S.G.L., para análises e objectivos de Trabalhos, Publicações e Colaborações com possíveis agendas prévias, de aberturas culturais a instituições escolares e outras afins, quer museológicas.
6 – Para todas as reuniões desta Comissão a determinar, serão avisados os seus membros pela secretaria
da SGL, com antecedência de 2 semanas, tendo a data da respectiva reunião, a última semana mensal
em curso. 7 – Deverá ser lavrado uma acta, em cada sessão realizada. 8 – Por motivos de férias, estarão
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dispensados os meses de Agosto e Setembro. 9 – Incentivar a concretização de trabalhos e publicações
no âmbito “Comissão de Estudos Côrte-Real”. Na eventualidade de rigor poderá ser importante a existência de uma Comissão Científica de Revisão, conferindo maior credibilidade. 10 – 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.
Esta Comissão esteve activa em actividades científicas, quer internas quer externas à Sociedade de
Geografia de Lisboa, durante o ano de 2013.
Em relação à proposta pela presidência anterior em relação às monografias e estudos cartográficos
específicos da temática relacionada a esta Comissão Côrte-Real, com o Departamento de História da
Universidade dos Açores, contínua em curso esta iniciativa, dado ao maior interesse e fundamento.
Concretizaram-se com regularidade reuniões de trabalho, com elaboração das respectivas actas nas
sessões, em: 30 de Janeiro, 27 de Fevereiro, 4 de Abril, 8 de Maio, 19 de Junho e em 19 de Dezembro
do ano em curso.
Foram proferidas as seguintes conferências internas:
1. “Descendência Imediata de João Vaz Côrte-Real, Navegador dos Descobrimentos Marítimos Portugueses, donatário de Angra e Ilha de São Jorge. II – Dom frei Cristóvão Moniz, Bispo de Reona e
Dom João Côrte-Real, Bispo de Lora, dois Bispos do Século XVI, com ligação Familiar aos Moniz
Côrte-Real. Ambos Bispos Coadjutores do Cardeal Infante Dom Afonso, Arcebispo de Lisboa, Administrador Perpétuo de Évora e irmão de El-rei Dom João III.” Pelo Dr. João Emanuel Moniz Campos,
em 27 de Fevereiro, no auditório Adriano Moreira.
2. “A Exploração do Continente Americano por nautas lusos – Côrte-Real e (?) Cristóvão Colón” Pelos
Engenheiros José e António Mattos e Silva, em 20 de Maio de 2013, no auditório Adriano Moreira.
3. “Os Descobrimentos Portugueses na «parte do Norte» da América” Pelo Prof. Doutor José Manuel
Garcia, em 10 de Julho no auditório Adriano Moreira.
4. “A recusa de Dom Manuel I em 1502 a Vasco Annes Côrte-Real”. Pelo Senhor Dr. Juiz Bernardo
Guimarães Fisher Sá Nogueira.
Em convite e colaboração com a Secção de História da Medicina:
5. “A Minúcia da Pintura de Nuno Gonçalves na Conceitualização Anatómica Humana”. Pelo Prof.
Doutor José M. M. Ferreira Coelho, em 30 de Maio na Sala Algarve.
6. “A viagem dos primeiros «mordidos» a Paris”. Pela Drª. Patrícia Moreno, em 17 de Outubro, no
âmbito da 2ª. Conferência - Medicina Laboratorial e Social – A Medicina e Saúde Pública em Portugal
nos séculos XIX e XX em homenagem a Luís Câmara Pestana (1863-1899).
Foi nossa preocupação a criação de modelos e de núcleos atentos, aos ramos familiares “Côrte-Real”,
tendo relevo a participação dos Senhores; Dr. João Emanuel Moniz Campos, como também o Dr. Fernando Mário de Abranches Tavares Correia da Silva.
Esta Presidência e alguns Membros desta Comissão estiveram activos em eventos diversos como, em
lançamentos de Livros, Presidências de Sessões Culturais e Conferências. Assim:
Em 15 de Março, na Sala Convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa, “História de Uma Casa com
História em Tavira” de Maria José Mayer Bleck da Silva Ferreira Coelho, tendo como apresentadores o
Senhor Prof. Doutor João de Almeida Flor e o Senhor Comendador Ernesto Ferreira Jordão.
Em 2 de Outubro, na Livraria “Les Enfants Terribles”, do espaço cinema King, Lisboa, da Chiado
Editora “Lisboa, Rio de Janeiro, Comércio e Mosquitos” de Patrícia Moreno Sanches da Gama.
Em 10 de Outubro, no Pavilhão das Galeotas – Museu da Marinha, Lisboa, “Israel e a Terra Santa
– Lugares de Jesus Cristo – Fundamentos Judaico Cristãos / Textos Bíblicos)”, de José Manuel Martins
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Ferreira Coelho, como apresentadores o Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Nuno
Vieira Matias, Padre António Manuel Martins e Contra Almirante José Luís Leiria Pinto.
É motivo de regozijo,(pois em várias temáticas com a Presidência da CMT) a decisão da Câmara
Municipal de Tavira, levar em conta a execução de uma estátua a João Vaz Corte-Real, “elemento escultórico evocativo do navegador Tavirense, com 19m2, definindo-se num ambiente de fácil
leitura junto ao percurso pedonal e no enfiamento das Escadinhas de Bartolomeu Cid dos Santos,
gravador de renome internacional que ofereceu o projecto à cidade de Tavira”(Jornal de 31-5-2013,
postal, pg.9).
Tem sido hábito nos últimos anos, a presença da Comissão de Estudos Côrte-Real na integração
promotora dos Seminários de Estudos Históricos sobre o Algarve, sobre a tutela da ADEPTA (Associação de Estudos e Defesa do Património de Tavira). Este ano no VIII Seminário, a 13 de Agosto, foi
apresentado pelo Presidente desta Comissão a Conferência: “Tavira como base logística na conquista
do Norte de África”.
Foi gratificante e honroso o convite a esta Comissão, para que participasse e integrasse nos eventos
dos “50 anos do Curso de Oficiais da Marinha de Guerra Portuguesa, da Escola Naval, cujo patrono
fora Miguel Côrte-Real”, celebrados na Cidade de Tavira em Novembro de 2013. A Comissão Organizadora presidida, pelos senhores Vice Almirantes Henrique da Fonseca, António Rebelo Duarte e outros
oficiais superiores, estabeleceram como cerimónia cultural, a conferência intitulada “A importância dos
Côrte-Real na descoberta do Continente Norte Americano”, na Biblioteca Álvaro de Campos, proferida
por José Manuel Martins Ferreira Coelho.
Igualmente enaltecedor, para esta Comissão de Estudos, foi a conferência e a presença evocativa de
uma “lápide de azulejos comemorativos do desembarque e da presença de C. Colón”, em Cascais a 4
de Março de 1493, proferida por elementos desta Sociedade de Geografia, Engenheiros José e António
Mattos e Silva.
COMISSÃO EUROPEIA - Presidente Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro
A Comissão desenvolveu durante o ano 2013 uma cooperação com a Secção de Ciências Militares,
tendo em vista o estudo e debate de questões relacionadas com a segurança e defesa na Europa. Com
esse objetivo foram realizadas as seguintes conferências:
Dia 21 de fevereiro
“A Política Comum de Segurança e Defesa: desenvolvimentos e interrogações” pelo General Gabriel
Augusto do Espírito Santo.
“A Segurança e Defesa Europeia: questões demográficas e opinião pública” pelo Professor Doutor
Fausto José Robalo Amaro.
“A União Europeia: ameaças e riscos” pelo Tenente General António de Jesus Bispo.
Dia 30 de setembro
“Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional» pelo TCor João J. Brandão Ferreira.
“A Segurança e Defesa no Espaço Europeu - O Flanco Sul as Ameaças do Norte da África e da Zona
Sahelo-Saariana” pelo Embaixador João Rosa Lã.
Dia 14 de outubro
“Possibilidades e Constrangimentos para a Estratégia Nacional – O Contributo do Vector Militar
da Defesa”
Abertura - Professor Doutor Fausto José Robalo Amaro
“Sobre a Cultura Estratégica” – Professor Doutor Heitor Alberto Coelho Barras Romana
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“O Vector Militar da Defesa e a Estratégia Nacional” - Engenheiro Francisco da Rocha Xavier Rebelo
Gonçalves Nobre
Encerramento – Tenente-General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes.
COMISSÃO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS - Presidente: Prof. Cat. Fausto
Robalo Amaro
1. A comissão desenvolveu contatos com a Secção de Ciências Militares tendo a vista o estudo e
debate de questões relacionadas com a história da Geografia e o seu contributo para o pensamento
estratégico.
2. A Comissão colaborou com o grupo organizador dos eventos relacionados com o eclipse total do
Sol que se verificou no dia 3 de novembro de 2013 na Ilha do Príncipe, tendo o Prof. Doutor Fausto
Amaro proferido, no dia 30 de outubro de 2013, a vídeo-conferência:
“O Eclipse e o impacto social dos fenómenos astronómicos”.
A conferência, seguida de debate, foi transmitida em tempo real para a Ilha do Príncipe tendo participado, a partir daquele pais, alunos, professores e o próprio presidente do Governo do Príncipe.
COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Presidente: Major-General Doutor JM
Freire Nogueira
No decurso do ano de 2013, para alem das reuniões internas e da Assembleia Geral, tiveram lugar diversas actividades organizadas, ou co-organizadas, pela “Comissão de Relações Internacionais”- adiante
designada por CRI - nomeadamente, uma reunião ordinária e cinco conferências públicas.
A 26 de Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma primeira conferência/debate, tendo
como tema “A situação na Síria à luz das Eleições em Israel e suas implicações nas Primaveras Árabes”,
pelos Dr. Raul Braga Pires e Embaixador Francisco Henriques da Silva. A conferência foi muito concorrida e terminou com um vivo debate.
A 21 de Março, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se um segundo debate, que teve como
oradora a Professora Doutora Carmen Mendes, membro da CRI e intitulou-se, “China, Portugal e a
CPLP”. A conferência foi concorrida e suscitou da audiência inúmeras questões.
A 11 de Abril, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se um terceiro debate subordinado ao tema
“A reconstrução de um Estado - uma visão de um militar português no Afeganistão” em que foi orador
o Coronel Gomes Leitão.
A 17 de Junho, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma quarta conferência subordinada ao
tema “Portugal-Marrocos: uma relação com passado, uma parceria com o futuro”, pelo Embaixador
Rosa Lã, membro da CRI.
A 24 de Setembro, realizou-se no Auditório Adriano Moreira uma quinta e última conferência, em que
foi orador o Major-General José Freire Nogueira, Presidente da CRI, subordinada ao tema “A Desunião
Europeia – Here we go again?”. A conferência foi muito concorrida e terminou com um vivo debate.
A Direcção da CRI era composta pelos seguintes membros:
Presidente:
20391 - Major-General Doutor José Manuel Freire Nogueira
V/Presidente:
19614 - Prof. Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro
V/Presidente:
19938 - Professor Doutor Armando M. B. Marques Guedes
V/Presidente Executivo:
20577 - Embaixador Eurico Paes
Secretário:
20599 - Tenente-Coronel Doutor Luís Manuel Brás Bernardino

130

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

Em 31 de Dezembro de 2013, a CRI era composta pelos seguintes membros, abaixo listados por
ordem de antiguidade como sócios da SGL:
17580
Embaixador
Francisco José Laço Treichler Knopfli
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
19627
Embaixador
Adelino Mano Queta
19685
Almirante
António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro
19686
Coronel Tirocinado
António Martins Pereira
19696
Coronel Tirocinado
João Jorge Botelho Vieira Borges
19866
Prof. Doutor
Heitor Alberto Coelho Barras Romana
19925
Prof. Doutora
Maria Francisca Alves Ramos de Gil Saraiva
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
20264
Mestre
Mónica Sofia do Amaral Pinto Ferro
20330
Embaixador
Luís de Matos Monteiro da Fonseca
20358
Dr.
Fernando Manuel Machado Menezes
20363
Embaixador
Eugénio Maria Nunes Anacoreta Correia
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
20577
Embaixador
Eurico Paes
20569
Doutor
Pedro Soares Franco de Avillez
20587
Prof. Doutor
Luís José Rodrigues Leitão Tomé
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
20681
Coronel
Nuno Correia Barrento de Lemos Pires
20655
Embaixador
Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva
20551
Embaixador
João Rosa Lã
20708
Embaixador
José Carlos da Cruz Almeida
20749
Dr.
Raul Braga Pires
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DA NATUREZA - Presidente Eng. João Caldeira Cabral
O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 9 de Janeiro, onde:
- Foi aprovado o Plano Anual de Actividades, com a sugestão do convite para colaboração às Secções
de Agricultura e de Geografia;
- Foi reconduzida a Mesa para o ano de 2013.
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Em Fevereiro, com a colaboração do Dr. Jorge Varanda e do Arq. Jorge Mangorrinha, procedeu-se à
compilação de um Resumo e Conclusões do 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 e realizado em 15 de Novembro de 2012.
No início de Março, o referido Resumo e Conclusões acompanhou uma exposição do Presidente
da Sociedade de Geografia ao Ministro da Saúde, chamando a atenção para a gravidade da situação de abandono do Património Termal, nomeadamente do Parque e da Mata e solicitando uma
Audiência.
A referida exposição foi despachada para o Secretário de Estado da Saúde, não tendo até há data
merecido qualquer andamento e resposta.
Durante os meses de Abril e Maio, foram ainda estabelecidos contactos com diversas Entidades,
nomeadamente com o Presidente da União das Misericórdias, no sentido de rapidamente ser possível
constituir um grupo económico com capacidade financeira para desenvolver o Termalismo Caldense,
dando ao mesmo tempo garantia do cumprimento do “Legado” da Rainha D. Leonor e ajudando a
resolver a curto prazo os problemas financeiros do Ministério da Saúde.
A 22 de Maio estivemos presentes na comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade e da
Cooperação pela Água num colóquio organizado pela Secção de Geografia dos Oceanos tendo como
tema a “Água e a Biodiversidade”.
Em 15 de Novembro, na sequência de uma Reunião ordinária, em que se deu conta dos ajustamentos
do Programa de Actividades em curso, teve lugar uma conferência tendo como tema “Áreas Protegidas,
que futuro?”, proferida pela Sr.ª Engª. Sofia Castel-Branco da Silveira, Vogal do Conselho Directivo do
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, IP.
A 19 de Dezembro realizou-se uma reunião ordinária tendo como objectivos a eleição da Mesa para
2014 e a recolha de sugestões para o novo programa de actividades.
A Mesa foi reconduzida por unanimidade dos presentes, em segunda convocatória de acordo com o
previsto no nº 6 do Art.º 6.º do Regulamento Privativo
Seguiu-se uma conferência integrada nas comemorações do Ano Internacional de Cooperação pela
Água com as seguintes intervenções:
- “O solo em Portugal: A sua diversidade e importância para a conservação da água” – Proferida pelo
Eng.º Eugénio Menezes Sequeira;
- “O Caso – Estudo de Castro Verde na conservação da água, solo e biodiversidade” - Proferida pela
Eng.ª Sónia Fragoso.
SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Presidente: Professor Doutor João Faria Bilhim
No seu segundo ano de pleno funcionamento a Secção de Administração Pública realizou quatro
eventos de âmbito relevante:
1. Conferência “Políticas e Emprego”, proferida no dia 20 de Março de 2013 pelas 18h00m pelo Dr.
Octávio Oliveira, Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP);
2. Conferência “Políticas de Saúde”, proferida no dia 23 de Abril de 2013 pelas 18h00m, pelo Exmo.
Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo;
3. Conferência “Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública”, proferida no dia 16 de
Maio de 2013 pelas 18h00m, pelo Professor Catedrático do ISCSP, Professor Albino Lopes;
4. Conferência “Políticas de Igualdade de Género”, proferida no dia 29 de Novembro pelas 18h00m
pela Dra. Fátima Duarte, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
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Na primeira destas conferências, o Dr. Octávio Oliveira traçou-nos o panorama do emprego e desemprego no contexto nacional e em perspectiva comparada em termos internacionais, particularmente
Europeus. De seguida, elencou algumas das medidas que o IEFP tomou no sentido de promover a
eficácia e eficiência dos centros de emprego no combate ao desemprego nacional, destacando medidas
no combate ao desemprego jovem e o desemprego de longa duração. No final, houve um debate rico
com questões que se focaram na necessidade de incrementar a eficiência dos meios utilizados e no papel
decisivo do incremento da produtividade na criação de emprego.
Na segunda das conferências, com grande afluência de expectadores, o Senhor Ministro da Saúde, Dr.
Paulo Macedo, caracterizou de forma clara e esclarecedora, a situação financeira da saúde em Portugal, e
elencou algumas das reformas estruturais em curso para garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional
de Saúde, ao nível da política do medicamento, dos recursos humanos, do acesso à saúde, dos cuidados
de saúde primários, do aumento da eficiência e transparência e das medidas de prevenção da doença e
de promoção da saúde. A conferência terminou com uma visita do Senhor Ministro Paulo Macedo ao
espólio da Sociedade de Geografia, guiada pelo Senhor Presidente da Sociedade, Professor Engenheiro
Luís Aires-Barros.
Na terceira destas conferências, o Professor Albino Lopes falou-nos sobre as perspectivas estruturais
de medidas necessárias para incrementar a eficiência da gestão dos recursos humanos na administração
pública Portuguesa. O Professor Albino Lopes centrou a sua intervenção comparação europeia dos
rácios de funcionários públicos na força de trabalho activa dos vários países, para concluir que esse
rácio não é demasiado elevado ou baixo em Portugal quando comparado com os congéneres europeus.
Segundo o orador, o sucesso não é quantitativo mas reside antes na qualidade da gestão das organizações públicas, que deve obedecer a uma gestão onde o factor político e o factor técnico se encontrem
claramente diferenciados. O Professor Albino Lopes deu depois exemplos de organizações onde esta
forma de gestão tem vindo a dar frutos, como seja o caso do Turismo Fundos.
Na quarta das conferências, a Dra. Fátima Duarte abordou o tema da igualdade de género e desenvolvimento da cidadania, tendo traçado um quadro da situação actual e dos desafios futuros do nosso
país em termos das matérias de igualdade de género.
SECÇÃO DE AGRICULTURA - Presidente Prof. Doutor Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa
1. Introdução
No período em apreço, a Mesa da Secção de Agricultura (SGAgro) procurou dar corpo, dentro das
suas possibilidades, às propostas apresentadas no Plano de Actividades aprovado no ano transacto.
2. Eleição da Mesa da Secção de Agricultura
Na reunião da Secção, realizada em 9 de Janeiro, foi discutida e aprovada por unanimidade a
proposta de Relatório de Actividades referente a 2012. Na ocasião o Presidente da Secção fez breves
comentários relativos às actividades desenvolvidas e também às preocupações relativas ao desenvolvimento futuro.
Por proposta do Secretário-Geral da SGL e face ao esforço produzido, a Mesa da Secção de Agricultura foi reeleita por unanimidade, entrando imediatamente em funções:
Presidente: Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa;
Vice-Presidente: Manuel Dias Nogueira
Secretário: Armando Lourenço Rodrigues
Vice-Secretário: António Augusto Almeida
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3. Actividades Desenvolvidas
3.1 Reuniões da SGAgro
A Secção reuniu-se por duas vezes, para aprovação do Relatório de actividades de 2012 e para aprovação do Plano de actividades para 2013. A primeira Reunião da Mesa, verificou-se em 21 de Fevereiro,
com a presença de todos os seus membros, tendo desde então reunido com regularidade, cumprindo
um total de oito reuniões.
3.2. Conferências.
De acordo com o nosso plano de actividades um dos principais objectivos que nos propusemos atingir seria a realização de actividades sociais. Promovemos então a realização das seguintes conferências:
3.2.1 – No dia 26 de Junho, proferida pelo Prof. Manuel Augusto Correia, Professor Associado com
agregação, do Instituto Superior de Agronomia, sob o tema: “Os Desafios da Agricultura Africana”.
3.2.2 - No dia 14 de Novembro, proferida pelo Dr. Pedro Louro Martins, Investigador Auxiliar do
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, sob o tema: “Queijos tradicionais portugueses.
Origem, territórios e propriedades.”
3.3 - Visita de estudo
3.3.1 - Visita à Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (AIHO)
A SGAgro realizou no dia 19 de Junho uma visita de estudo á Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (AIHO).
A AIHO foi fundada no ano 2000 e desde então reúne diversos agentes económicos relacionados com
a fileira hortícola da Região Oeste de Portugal. Produtores, cooperativas, associações, comerciantes e
empresas prestadoras de serviços encontram-se numa associação que as representa e contribui, de diversas formas, para a dinamização do sector e promoção da excelência dos seus produtos.
O Eng.º Ricardo Vicente fez uma apresentação detalhada da AIHO, referindo as actividades que
desenvolve e a forma como são postas em prática junto dos seus associados.
Das múltiplas actividades levadas a efeito, merecem relevância: a representação institucional do sector hortícola do Oeste e os contactos com os diversos actores sociais, imprensa e comunicação social.
A AIHO desenvolve as suas actividades em articulação com os produtores, utilizando as instalações e recursos dos seus associados, em proximidade com o seu corpo técnico e em articulação com instituições públicas.
A Eng.ª Sofia Rodrigues, fez a apresentação da empresa Carmo & Silvério, localizada no concelho
de Torres Vedras, e que foi reconhecida como Organização de Produtores desde Janeiro de 2012. É
conhecida a nível nacional e internacional pela excelente qualidade dos seus produtos, sendo já uma
referência no mundo do tomate.
A Eng.ª Sofia Rodrigues orientou ainda uma visita ao espaço que funciona como Armazém da Empresa, onde pudemos observar, em funcionamento, uma máquina de montagem de caixas de cartão com
a marca “Vegetais do Oeste”.
Tivemos ainda oportunidade de ver diversas máquinas relacionadas com a preparação, selecção e
embalagem de “tomate chucha” e diversos lotes de produtos para serem leiloados (feijão verde, tomate,
pepino, curgete, couve lombardo e alface).
Houve ainda a oportunidade de assistir à parte final da realização dos leilões dos produtos que se
encontravam em venda e os respectivos preços.
Um ponto alto desta visita de estudo foi a visita a uma estufa com 2ha de tomate, para apreciar a
evolução e o desenvolvimento da Horticultura do Oeste, nomeadamente nesta cultura.
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3.4 Outras actividades
Constituiu preocupação dos membros da Mesa a angariação de novos sócios, embora se reconheça
a dificuldade em conseguir este objectivo. Tal facto limita bastante a possibilidade de se poderem vir a
desenvolver iniciativas de outro âmbito.
SECÇÃO DE ANTROPOLOGIA - Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral
A Secção continuou a desenvolver esforços no sentido da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade convidando ou sendo convidada a participar em eventos de outras secções e comissões das quais
o Presidente é vogal. O Presidente da Secção participou em diversos actos da instituição para que foi
solicitado, designadamente ligados à biblioteca e segurança interna.
Da actividade desenvolvida relevam os acontecimentos seguintes:
- A 15 de Abril realizou-se no Auditório Adriano Moreira o Seminário «A Beira-Côa – História, Arte
e Património», que se prolongou por todo o dia, a que se dignou presidir o Senhor Presidente da SGL,
conforme o seguinte programa:
Sessão de Abertura
Prof. Doutor Luís Aires-Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
Prof. Dr. António Vermelho do Corral, Presidente da Secção de Antropologia
Oradores:
Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz, “O combate do Côa”.
Prof. Dr. António Vermelho do Corral, “A ocupação do espaço na região ribacudana. Da desertificação ao despovoamento. Que futuro?”
Profª. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos, “DES-Desenvolvimento e emigração”.
Dr. Paulo Leitão Baptista, “O Homem da Beira Côa”.
Prof. Doutor João dos Santos de Sousa Campos, “Almeida (com Ciudad Rodrigo) – A Fortificação
da Raia Central”.
Prof. Doutor Adriano Vasco Rodrigues, “A Ordem de S. Julião do Pereiro”.
Prof. Doutor Mário Varela Gomes, “A Arte do Complexo Côa-Douro – Património da Humanidade”.
Prof. Doutor Fernando Larcher, “S. Luís, Príncipe herdeiro de Nápoles, frade menor, bispo de Tolosa
e orago da Igreja e Mosteiro de S. Luís de Pinhel”.
Prof. Doutor Augusto Pereira Brandão, “Os Cavaleiros da Beira Côa”.
Encerramento:
Prof. Doutor Fernando Larcher
Prof. Dr. José Alarcão Troni
Prof. Doutor Luís Aires-Barros.
- A 3 de Maio, em ambiente de aprazível espaço físico e humano, teve lugar na Sala Portugal a sessão
de homenagem ao africanista João Augusto Silva, artista plástico, investigador, escritor de África, cuja
organização e orientação integraram as actividades da Secção de Antropologia e a prestimosa colaboração da biblioteca e funcionários da SGL e do Eng. Augusto Folque, neto do homenageado.
O evento foi distinguido com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
que também presidiu à Comissão de Honra, constituída por altos representantes das entidades do Estado e da Sociedade civil.
A mesa, presidida pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa em representação de Sua
Excelência o Presidente da República, Professor Catedrático Jubilado Luís Aires-Barros, integrava ainda
o Professor Doutor Arquitecto Augusto Pereira Brandão, o Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, o

135

Sociedade de Geografia de Lisboa

Professor Doutor João Medina e o Presidente da Secção de Antropologia e a Professora Doutora Ana
Cristina Martins.
Abriu a sessão o Presidente da SGL que se congratulou com a realização da homenagem a uma
personalidade de reconhecido mérito como foi João Augusto Silva, homenagem que lhe é devida pela
sua obra, não só como cientista, mas também pelo enorme contributo prestado em favor da defesa de
espécies animais em risco de extinção, como ainda pela sua veia de escritor, além de possuidor de vários
outros predicados, pois era uma criatura polifacetada. Esta homenagem, disse, é justa, ainda pelos relevantes serviços prestados na defesa e conservação da natureza.
Foram oradores:
- Professor Doutor Luís Aires Barros, Presidente da SGL;
- Professor Doutor Arq. Augusto Pereira Brandão, que falou sobre “O artista”;
- Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, sobre “O Escritor”;
- Professor Doutor João Medina, “O que o meu Pai me ensinou”;
- Dr. António Vermelho do Corral, “O Etnógrafo”;
- Professora Doutora Ana Cristina Martins, “O naturalista”.
Seguiu-se o lançamento do livro póstumo “Atlântida, Contos e Histórias de África”, pelo Professor Doutor Jaime Nogueira Pinto. No final foi servido um Porto de Honra, seguindo-se um momento musical.
- A 9 de Julho o Professor catedrático João Pereira Neto, na qualidade de vogal da Secção de Antropologia, apresentou uma comunicação intitulada “A expansão da língua e cultura portuguesas, no contexto
da obra de Nigel Cliff «Guerra Santa – as viagens épicas de Vasco da Gama e o ponto de viragem em
séculos de confrontos entre civilizações»”.
- A 11 de Julho – Apresentação do livro com o título “Processo Ritual e Tradição em Portugal a partir
da Cultura da Zona de Riba Côa. Figueira de Castelo Rodrigo”, II volume, da autoria do Dr. António
Vermelho do Corral, Presidente da Secção.
Presidiu ao acto o Senhor Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Doutor Luís
Aires-Barros, ladeado pelo Professor Doutor João Pereira Neto, que se referiu ao autor, Professor Doutor
Fernando Larcher, que apresentou o livro, Doutora Fernanda Frazão, editora, e o autor do livro, todos
usando da palavra.
Estiveram também presentes os órgãos sociais da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, Instituto Histórico da Beira Côa e Associação dos Naturais e Amigos do
Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, cujo presidente Dr. Alexandre Saraiva Rua, solicitando o uso
da palavra, no uso da mesma teceu alargados elogios ao conterrâneo figueirense, autor do livro.
O evento foi publicado no jornal regional “Ecos da Marofa”, de Figueira de Castelo Rodrigo, na sua
edição nº 444, de 15 de Agosto, com uma fotografia da mesa.
- A 6 de Novembro – Sessão conjunta das Secções de Antropologia e Estudos do Património.
O orador, Professor Doutor João Pereira Neto, na qualidade de vogal das Secções de Antropologia e
dos Estudos do Património, proferiu uma conferência sobre o seguinte tema “Reflexões de um Antropólogo Cultural no início do Século XXI sobre o livro «Privilégios de Nobreza e Fidalguia de Portugal»
publicado no início do século XIX por Luís da Silva Pereira Oliveira”.
- A 16 de Novembro – O Presidente da Secção foi convidado a participar nas 1ªs. Jornadas para a
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Médio Tejo que se realizaram em Constância com
o patrocínio das Câmaras Municipais de Constância e Mação e a Entidade Regional de Turismo do
Centro, apresentando uma comunicação com o título «A Medicina Popular como Património Cultural
Imaterial, sob a óptica de um Antropólogo».
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SECÇÃO DE ARQUEOLOGIA - Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2013, reforçou-se o carácter inter e transdisciplinar da Secção, organizando actividades em colaboração com outras instituições. Prosseguiu-se, de igual modo, com uma série semestral de Workshops temáticos, promovendo-se, em simultâneo, um ciclo de conferências mensais, na sequência do sucesso alcançado
com o 3.º Seminário da Secção, “Origens e transformações da complexidade social das primeiras sociedades
camponesas à Idade do Ferro: 5 abordagens iniciais”, ocorrido a 21 de Novembro de 2012. Os eventos
registaram uma afluência expressiva, num testemunho do interesse crescente dos temas selecionados:
- 16 de Janeiro – Rui Boaventura (UNIARQ-UL), “Nótulas de Megalitismo: a disposição dos mortos
nos 4.º e 3.º milénios a.n.e. das comunidades da região do estuário do Tejo, no decurso do Bronze Final”.
- 10 de Abril - Rui Mataloto (CMRedondo), “Centro e Periferia: as dinâmicas sociais e de povoamento na região da Serra d’Ossa, entre o IIIº e o Iº milénio a.C.”.
- 17 de Abril - Workshop 3 da Secção de Arqueologia da SGL, “Arqueologia e outras ciências: que
presente e que futuro?” (coord. Ana Cristina Martins-IICT e Nuno Bicho-UAlg).
- António Monge Soares (CTN/IST-UTL), “O radiocarbono - quatro revoluções”.
- Maria Isabel Dias (CTN/IST-UTL), “Matérias-primas e estudos de proveniência de artefactos arqueológicos”.
- Maria de Fátima Araújo (CTN/IST-UTL), “Arqueometalurgia em Portugal: metodologias analíticas
e resultados recentes”.
- David Gonçalves (CIAS-UC), “O potencial dos ossos queimados para a reconstrução das práticas
funerárias”.
- Cleia Detry (UNIARQ-UL), “Zooarqueologia: uma visão do passado, com futuro?”
- 22 de Maio - João Luís Cardoso (UAb), “Georges Zbyszewski (1909-1999), geólogo e arqueólogo:
uma evocação pessoal”
- 27 de Setembro - apresentação do livro “Pré-história das Zonas Húmidas. Paisagens de Sal (Actas
do Encontro Científico)”, por Joaquina Soares (MAEDS); Mário Varela Gomes (FCSH da UNL), “O
Castelo Belinho e o megalitismo do Barlavento Algarvio”
- 9 de Outubro - Workshop 4 da Secção de Arqueologia da SGL, “Percursos de investigação arqueológica em Portugal: do Megalitismo à Idade do Bronze” (homenagem a João Carlos de SennaMartinez) (coord. Ana Cristina Martins-IICT; Rui Boaventura-Uniarq e Ana Ávila de Melo-MNA).
- Luís Aires de Barros (Presidente da SGL) – abertura dos trabalhos
- João Luís Cardoso (UAb), “Pelo norte e centro de Portugal, em busca das origens”.
- Rui Boaventura (UNIARQ-UL), “A anta dos Godinhos (Redondo): um caso transgeracional”.
- Rui Mataloto (CMRedondo), “Entre sepulcros e monumentos: o reuso dos túmulos megalíticos em
território Alto Alentejano”.
- António Carlos Valera (NIA-ERA), “A ocupação do Neolítico Médio/Final da Sra. Da Alegria: um
novo elo das relações inter-regionais no Centro de Portugal”.
- Ana Ávila de Melo (MNA), “A história de um sítio e de muitas investigações – o Castro de Pragança,
Cadaval”
- Carlos Alberto Santos Mendes “(Terras Quentes), ADFA às Terras Quentes, via Canas de Senhorim”
- Elsa Luís (UNIARQ-UL), “Pensar a Idade do Bronze no Alto da Fraga: cultura material e modelos
explicativos”
- Ana Cristina Martins (IICT) – encerramento dos trabalhos
- 7 de Novembro - António Monge Soares (CTN/IST-UTL), “O Bronze do Sudoeste: uma visão a
partir da margem esquerda do Guadiana”.
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- 4 de Dezembro - António Carlos Valera (NIA-ERA), “As práticas funerárias do Neolítico Final à
Idade do Bronze no interior Alentejano: reflexõespara a nova agenda”.
A experiência deste último ano reiterou as opções tomadas pela actual Mesa da Secção de Arqueologia
da Sociedade de Geografia de Lisboa no que respeita aos tipos e modelos de actividades seguidos.
Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2014, tendo sido eleitos para a integrar
os seguintes Vogais:
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente: Prof. Doutor João Carlos Senna-Martínez
Secretária: Mestre Ana Ávila de Melo
SECÇÃO DE ARTES E LITERATURA - Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto
De acordo com os objectivos traçados na primeira reunião da secção realizada em Janeiro de 2013,
a secção de Artes e Literatura envolveu – se no 3º Ciclo de Conferências luso italianas – Circulação de
mercadorias, pessoas e ideias (séculos XV – XVIII) promovido pelo CHAM e que decorreu no Instituto
Italiano de Cultura, Centro de História de além Mar, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
Gabinete de Estudos olissiponenses, Academia de Marinha e Embaixada de Itália, entre Fevereiro de
2013 e Janeiro de 2014.
Na Sociedade de Geografia decorreram as seguintes conferências:
18 de Abril – 17h 30 minutos – “Francisco Vieira lusitano: viaggi di fuga e di apprendistato a Roma
nella prima metá del Settcento” – por Sabina de Cavi – da Universidade de Córdoba,
14 de Maio 2013 – 17 h e 30 minutos – “Unanesimo porthoghese e Italia: intellettuali ebrei lusitani
e Rinascimento” – por Fabizio lelli – Universitá del Salento
21 de Junho 2013 – 17 h 30 minutos – “Razon de Estado Y prácticas de gobierno: elementos de historia
politico – institucional entre Portugal y Toscana en el siglo XVIII”, por Marcella Aglietti – Universitá di Pisa
3 de Outubro 2013 , 17 h 30 minutos – “Humanistas, mercadores e cristãos novos: a circulação de
homens, livros e ideias na Europa de quinhentos” – por António Andrade – Universidade de Aveiro
25 de Novembro de 2013 pelas 17 h e 30 minutos – 17 e 30 minutos – “Os Italianos e a inquisição
portuguesa: os Homens, as ideias e as mercadorias (séculos XVI – XVIII)” – por Isabel Drummond
Braga – Faculdade de letras da Ulisboa.
Numa iniciativa que envolveu a Universidade Aberta, A Universidade católica, a Universidade de
Lisboa e o IHA realizaram-se dias 15 e 23 de Maio as Jornadas Diálogos entre a Literatura e as Artes cuja
organização científica era composta por Isabel Capeloa Gil da UCP, Maria João Pereira Neto (SGL),
Marília Futre Pinheiro (Universidade de Lisboa) Mário Avelar ( UAberta) e Vitor Serrão ( Universidade
de Lisboa.
No dia 15 de maio foi assinado um protocolo de cooperação entre a SGL e a Uab – através do Presidente da SGL Professor Doutor Luís Aires de Barros e o ritor da Uaberta – Paulo Maria Bastos da Silva
Dias reitor da Universidade Aberta.
Na sessão de abertura participou o Prof João Pereira Neto (secretário perpétuo da SGL) e o Professor
Mário Avelar da UAb).
A conferência de abertura, cujo moderador foi o Prof Mário Aguiar teve como key note speaker João
Almeida Flor da UL sendo a temática “ Unidade e variação na estética pós – romântica : o caso de Robert Browning”. No mesmo dia e no painel Diálogos Literaturas e Outras Artes I participaram Ana Paula
Machado (UAb) – “Indigenous Art: a way of seeing the world”; Ana Rita Padeira (Uab) – “Os mitos
do Império, por entre a ficção e a fantasia”; Dionísio Vila – Maior – “Literatura e artes; as enganadoras
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realidades”, Vasco Nuno Medeiros (UL) – “Iconopoiese – a ciência no atelier do artista”; no segundo
painel Diálogos Literatura e outras Artes II. A moderadora foi Marília Futre Pinheiro e participaram
Ana Isabel Vasconcelos (Uab) – “A importância da música nas representações teatrais em Lisboa oitocentista”; Jorge Vaz de Carvalho – “Verdi e o advento operático de Shakespeare”, Luís Carlos Pimenta
Gonçalves (Uab) – “Do texto literário ao libreto da ópera: o exemplo de Salambo”.
No painel sobre Questões de estética I – participaram Carlos Carreto(UAb) – “Uma rosa vermelha
sobre a coxa branca: imagem e ficcionalidade em alguns textos medievais”; Cristina Vasconcellos Rodrigues (Uab), Gerald Bär (Uab) – “Double Trouble na Internet”; A primeira jornada concluiu com uma
conferência de Marília Futre Pinheiro ( UL ) subordinada ao tema: “Iconotextualidade: a linguagem da
écfrase no Romanesco Grego Antigo”.
Dia 23 de Maio prosseguiram as jornadas tendo como moderador o Professor João Pereira Neto
(SGL) a sessão iniciou – se com a conferência do Professor Mário Avelar (UAB) – “Anacronia e transmemória, dois conceitos no diálogo interartes”.
As jornadas prosseguiram com o painel Diálogo Literatura e outras Artes III que teve como moderador o Professor Mário Avelar. Foram oradores: Jeffrey Sctott Childs (Uab) – “Inflecting Rethoric:
images of influence in Apocalypse Now”; Maria do Céu Marques (Uab) – “Compreender o cinema,
pensar The Ghost writer”; Maria do Rosário Lupi Belo ( UAb) – “Singularidades na adaptação da ironia
de Eça à provocação de Oliveira”.
Painel Questões de Estética II – moderador Marília Futre Pinheiro, foram oradores: Alexandre Palma
(UCP) – “Estética: última oportunidade para a transcendência”; Maria de Jesus Relvas (UAb) – “O belo e o
horrível – the Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde”; Maria Paula Coelho ( Uab) – “As minhas Ofélias”.
A conferência de encerramento teve como moderador o Prof Mário Avelar e foi oradora Isabel Capeloa
Gil (UCP) – “O arquivo em chamas” sobre a visualidade da memória na Arte Portuguesa contemporânea.
O balanço das jornadas esteve a cargo de Marília Futre Pinheiro da (UL)
SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES - Presidente: General João Carlos Geraldes
No decurso deste Ano a Secção de Ciências Militares (SCM) reuniu-se por doze vezes, seis em traba
lhos da Mesa e outras seis em Sessões Plenárias, ocasiões em que, através do levantamento de ideias e do
debate ponderado sobre situações concretas, foi procedendo ao planeamento, programação e tomada de
decisões sobre o exercício a materializar ao longo do Ano.
Na prossecução dos objectivos fixados, a SCM regeu-se, pelas seguintes grandes linhas de orientação,
incidindo sobre a metodologia de trabalho e os projectos a desenvolver:
- Dar preferência a actividades que promovessem o desejável concurso de outras áreas de saber da
SGL, incentivando, sempre que possível, debates em mesa redonda em sessões a desenvolver, quer no
interior da Secção, quer em sessões abertas;
- Assegurar a continuidade dos Projectos do antecedente em curso;
- Fazer uma incursão em áreas menos conhecidas da actividade de tempo de paz das Forças Armadas
com significativo impacto no apoio às Políticas do Estado;
Com estes propósitos, foram, ao longo do Ano, realizadas cinco Sessões, em correspondência com
outros tantos Projectos, num total de onze Conferências proferidas por Vogais da Secção e de outras
Comissões e Secções da SGL, bem como por especialistas convidados.
A evolução do tratamento do Tema “Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar – O Caso
Português”, agora numa diferente perspectiva, intitulado “Repensar Portugal numa Perspectiva de
Segurança e de Defesa” teve como ideia subjacente alcançar, sem prejuízo da sua finalidade inicial,
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uma maior amplitude e profundidade, através do concurso de outras Comissões/Secções da SGL. O
desenvolvimento que teve no Ano em apreço fundamentou-se em três Sessões, com um total de sete
conferências, nas quais foram trabalhados, em conjunto com a Comissão Europeia, três Projectos que,
no seu conjunto, procuraram encontrar respostas para áreas de dúvida entretanto levantadas em mesas
redondas realizadas na Secção; estes Projectos, intitulados “O Quadro Estratégico Global – a Política de
Segurança e Defesa Europeia”, “Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional – a Segurança e Defesa
de Portugal no Espaço Europeu” e “Possibilidades e Constrangimentos para a Estratégia Nacional – O
contributo do Vector Militar da Defesa”, tiveram como Directores, por parte da Secção, respectivamente, o General Gabriel do Espírito Santo, o Tenente Coronel João Brandão Ferreira e o Engenheiro
Francisco Gonçalves Nobre. A integração dos contributos que vão sendo obtidos (que aguarda, ainda,
a participação da Secção de Economia) tem em vista a reelaboração do texto produzido pela Secção
em 2012, a qual ficou a cargo de uma Comissão de Redacção constituída por Vogais da Secção que
coordenará o seu trabalho com as Comissões e Secções que cooperam neste Projecto com a SCM. Toda
esta actividade irá ser desenvolvida sobre um texto progressivamente reescrito pelo Tenente General
António de Jesus Bispo que, numa primeira aproximação, reflecte a sensibilidade da Secção sobre o teor
dos debates travados nas várias vertentes do Tema.
Sob a Direcção do General António Martins Barrento teve lugar a primeira Sessão, das três progra
madas até 2015, no âmbito do Projecto que dá resposta à participação da Secção nas comemorações
da conquista de Ceuta que se desenvolvem na SGL; a Conferência incluída nesta Sessão teve por título
“A Arte da Guerra no Início do Século XV”.
O significado das missões de cooperação cometidas às nossas Forças Armadas, nos âmbitos das
relações bilaterais e no de outros compromissos internacionais, tem vindo a merecer particular atenção
da Secção. O significado relevante que o êxito com que têm vindo a ser cumpridas assume, exige reflexão
orientada para a optimização e a rentabilização das oportunidades geradas por este valioso contributo
no cômputo das acções que dão corpo à política externa do Estado. Com este propósito, o Vogal da
Secção Tenente General António Gonçalves Ribeiro anuiu à solicitação para dirigir o Projecto relativo à
Cooperação Militar, no âmbito do qual foi já realizada, neste Ano, uma Sessão intitulada “A Cooperação
Técnico Militar com os PALOP – Da Concepção à Globalização na Década de 90. Situação Actual”.
Esta Sessão, com duas Conferências, sublinhou o carácter de abertura e o dinamismo inovador impresso
pelas nossas Forças Armadas nesta actividade que, obedecendo a critérios de rigor e competência, tirou o
melhor partido do sólido e íntimo conhecimento dos destinatários e do ímpar relacionamento entre as
partes intervenientes, realidade que se plasmou, até hoje, num amplo espaço de confiança e de diálogo
que importa e urge reforçar.
A Secção concretizou, ainda, uma interessante iniciativa que consistiu numa “mesa redonda” com a
duração de uma tarde, que teve por base uma exposição formal do Vogal Doutor Engenheiro Fernando
Abecassis Manzanares, na qual desenvolveu o tema “Um Modelo Teórico de Interpretação dos Desequilíbrios que o Nosso País Sofre”. No subsequente debate, por ele também moderado, ficaram realçados o interesse e a consistência do modelo, bem patente nos casos concretos que foram sendo realçados.
Lançou-se a iniciativa de, com base em informação disponível na Biblioteca da SGL, fazer uma publicação em formato de livro que, tendo como autor principal o Doutor Engenheiro Fernando Manzanares
Abecassis, evocasse a I Grande Guerra. Com referência ao ambiente geoestratégico delimitador deste
conflito em que Portugal, com muito sangue e sacrifício, adquiriu o estatuto de Potência Beligerante,
são narradas e enquadradas as operações militares nos territórios portugueses do Norte de Moçambique;
na sua fase actual, o livro encontra-se em processo de análise crítica pela Secção.
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Nos termos dos Estatutos da SGL e no espírito do seu Regulamento Interno, a Secção procedeu à
eleição da Mesa para 2014. Embora fosse achado conveniente incluir na Mesa Vogais de gerações mais
novas, a votação manteve a composição vigente do antecedente:
Presidente
Tenente General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente
Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
Vice-Presidente
Tenente General João Goulão de Melo
Director
Tenente General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Director
Major General José Ribeirinha Diniz da Costa
Secretário
Tenente Coronel João José Brandão Ferreira
SECÇÃO DE ECONOMIA - Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva
A Secção de Economia, em reunião efectuada em 14 de Janeiro de 2013, procedeu à eleição da Mesa
para o ano em curso, tendo sido eleitos por unanimidade para a integrar os seguintes membros:
Presidente. Dr. José Dantas Saraiva
Vice-Presidente: Dr. José Caleia Rodrigues
Secretário: Dr. José Pedro Castanheira
No âmbito do plano de actividades para 2013, foi decidido continuar a privilegiar a concretização de
iniciativas em conjugação com outras comissões e secções, designadamente com a Secção de Indústria e
com as comissões Europeia e Americana.
Nesta linha de acção, foi promovida pelas secções de Economia e de Indústria, em 7 de Março, uma
conferência subordinada ao tema “O sucesso do microcrédito: as pessoas antes do crédito”, proferida
pelo Professor Doutor Manuel Brandão Alves;
Em 8 de Julho promoveram as duas secções a conferência sobre o tema “Quadro Estratégico Comum
2014-20”, proferida pela Dra. Maria da Piedade Monteiro Valente;
Em 28 de Outubro, foi promovida, em conjugação com a Comissão Americana, uma conferência sobre o tema “O sistema financeiro brasileiro no contexto das relações entre Portugal e o Brasil”, proferida
pelo Professor Doutor Joaquim Ramos Silva;
Em 31 de Outubro, realizou-se a conferência sobre o tema “Mediterrâneo Árabe/potencial e riscos
para o Portugal económico”, proferida pela Dra. Maria João Tomás;
Esta Secção efectuou reuniões regulares ao longo do ano, individualmente e em conjunto com a
Secção de indústria, com o objectivo de debater aspectos actuais da conjuntura nacional e internacional.
Efectuou também visitas temáticas à Biblioteca e ao Museu da SGL, no que contou com o indispensável
apoio e colaboração do Senhor Secretário Perpétuo, Professor Catedrático João Pereira Neto.
SECÇÃO DE ESTUDOS LUSO-ÁRABES - Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha
Durante o ano de 2013 a Secção de Estudos Luso-Árabes realizou três reuniões no Edifício-Sede e
promoveu, por indicação da Direcção, a Sessão Cultural conjunta anual com o Instituto de Cultura
Europeia e Atlântica (ICEA) da Ericeira, emergente do Protocolo estabelecido entre as duas insti
tuições.
A Profª Doutora Eva Maria von Kemnitz, dissertou sobre o tema “Institucionalização dos Estudos
Árabes em Portugal. 1892-2012”. Após a douta comunicação, decorreu um período de debate.
O Prof. Jacques Paviot, da Universidade de Paris XII – Val-de-Marne proferiu a conferência intitulada
“Le Portugal, l’Europe et l’Asie au XVème siècle”.
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A 2 de Dezembro de 2013, a Prof. Doutora Olga Iglésias Neves, proferiu a conferência intitulada “As
Confrarias Muçulmanas em Moçambique. Estudo de caso na Ilha de Moçambique (sécs. XIX-XXI)”.
O Presidente referiu-se à recente visita a Portugal do Cheik Sultan al-Qasimi de Sharjah, eleito académico correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, relatando alguns episódios dessa estadia.
Dado ter sido parceiro na organização também usou da palavra o Seccionista Dr. Manuel Pechirra referindo-se à cerimónia nos AN-TT, bem como à imposição do Colar de Honra do ILAC, antecedendo
a recepção oferecida pelo Cheik no Hotel Ritz. Foi ainda referida a importância da Biblioteca da SGL,
que conserva no seu acervo, preciosos exemplares de publicações de temática relativa aos estudos árabes.
O Dr. João Abel da Fonseca referiu-se de seguida à Sessão Cultural conjunta entre a SGL e o ICEA,
que se realizou no passado dia 19 de Outubro no Palácio Nacional de Mafra e na Ericeira, dedicado
ao Bicentenário da celebração do Tratado de Paz e Amizade entre o Reino de Portugal e a Regência de
Argel, celebrado em 14 de Junho de 1813. Contou com a presença do Presidente da SGL e da Embaixadora da Argélia, tendo esta apresentado, uma comunicação intitulada “Argélia e Portugal – caminhos
do Presente e do Futuro”, bem como o Prof. Dias Farinha, que dissertou sobre “A Regência de Argel
(1525-1830) e a Profª. Eva-Maria von Kemnitz, sobre “O Tratado de Paz e Amizade entre o Reino de
Portugal e a Regência de Argel – antecedentes e consequências”, para além de uma Mesa-Redonda, moderada pelo Dr. João Abel da Fonseca, sobre Pirataria argelina no séc XVIII e o Combate e Naufrágio da
Nau Conceição, frente à Ericeira em 1621, com a Profª. Margarida Garcez Ventura. Foi organizada na
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, uma mostra sobre “Portugal e Argel no acervo da Biblioteca
de Mafra”, comissariada pela respectiva bibliotecária, Drª. Teresa Amaral.
SECÇÃO DE ESTUDOS DO PATRIMÓNIO - Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2013, intensificou-se o cunho transdisciplinar da Secção, organizando actividades em colaboração com outras instituições e estabelecendo a trimestralidade de Jornadas temáticas. Os eventos, incluindo uma conferência mensal, assinalaram uma afluência notória, numa comprovação do interesse
crescente dos assuntos escolhidos:
- 28 de Maio - Jornadas 1 da Secção de Estudos do Património da SGL, “Bairro Alto: 500 anos de
quotidiano” (coord. Ana Cristina Martins -IICT e Maria Teresa Bispo -CML)
- Ana Cristina Martins (IICT), “O Bairro Alto e as suas (i) materialidades”.
- Edite Alberto (CML / CHAM-FCSHUNL), “Antes que fosse Lisboa…os trinitários e os jesuítas
na origem do Bairro Alto”.
- Vítor Escudero (SGL / ANBAL), “A Ciência Heróica no sítio do Bairro Alto: estórias de 500 Anos
de História”.
- Maria Teresa Bispo (CML / IHA-FCSHUNL), “Os espaços públicos que desenham a periferia do
Bairro Alto e o gesto de os separar um por um”.
- Sílvia Câmara (CML / IHA-FCSHUNL), “O Bairro Alto como génese e objecto de estudo para a
Galeria de Arte Urbana”.
- 22 de Setembro - Jornadas 2 da Secção de Estudos do Património da SGL, Ex-Líbris: património (i)
material entre o verbo e a imagem (coord. Ana Cristina Martins - IICT e Vítor Escudero - APEL)
- Ana Cristina Martins (IICT / APEL), “Ex-Líbris: da imagem verbalizada à verbalização da imagem”.
- Vítor Escudero (ANBA / APEL), “Ex-Líbris e Falerística: simbioses estéticas e conveniências sociais”.
- José Sesifredo Estevéns Colaço (APEL), “Movimentos ex-librísticos e técnicas utilizadas”.
- Sérgio Avelar Duarte (APEL), «Ex-Líbris portugueses heráldicos: inéditos e inovadores”.
- 6 de Novembro - João Pereira Neto (SGL), “Reflexões de um Antropólogo Cultural, no início do
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Século XXI sobre o livro «Privilégios de Nobreza e Fidalguia de Portugal»”, publicado no início do
século XIX por Luís da Silva Pereira Oliveira.
- 26 de Novembro - Jornadas 3 da Secção de Estudos do Património da SGL, “Bairro Alto: 500 anos
de quotidiano” (2.ª parte) (coord. Ana Cristina Martins -IICT e Maria Teresa Bispo - CML)
- António Miranda (CML), “Arquitecturas no Bairro Alto: do edifício quinhentista ao prédio de
rendimento beaux-arts”.
- Maria João Pereira Neto (FA-UL), “Bairro Alto: da expansão ao coração da cidade”.
- Vítor Escudero (ANBA / ISCPS-UL), “Percursos ex-librísticos e falerísticos do Bairro Alto”.
- Álvaro Costa de Matos (CML), “Bairro Alto, bairro dos jornais e dos jornalistas (sécs. XIX e XX)…”.
- Miguel Andrade (SIC), “Bairro Alto – a boémia e as artes”.
- 12 de Dezembro - Jornadas 4 da Secção de Estudos do Património da SGL (conjuntamente à de
Secção de Etnografia da SGL), “A água entre a (i)imaterialidade e a (sobre)vivência” (coord. Ana Cristina Martins –IICT e Maria Helena Samouco - SGL).
- Augusto Moutinho Borges (CLEPUL / CEIS20), “Fons Vitae – Água e Matéria: Figurações Azulejares”.
- Ana Cristina Martins (IICT), “A água, as suas (i) materialidades e um caso de cripto-história”.
- Maria João Pereira Neto (FA-UL), “Água e os pintores da vida moderna - uma reflexão sobre arte e
vida nos contextos da modernidade».
- Vítor Escudero (ANBA / ISCSP), “Sobre a(s) água(s) das Ciências da História – páginas de Heráldica, Ex-Librísmo e Falerística”.
- Maria Helena Samouco (SGL), “Cenários etnográficos contextualizados da utilização da água sob
um olhar antropológico”.
- João Caldeira Cabral (SGL), “Os regadios colectivos nas comunidades rurais de montanha - Um
caso de estudo”.
- João Pereira Neto (SGL), “Água na perspectiva da Antropologia Social e Cultural no dealbar do
século XXI”.
Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2014, tendo sido eleitos para a integrar
os seguintes Vogais:
Presidente: Prof. Doutora Maria João Pereira Neto
Vice-Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Secretário: Dr. Vítor Escudero
SECÇÃO DE ETNOGRAFIA - Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco
A Secção de Etnografia ao longo do ano de 2013 programou um Seminário em colaboração com as
Secções de Estudos do Património e Arqueologia, intitulado: “A água entre a (i)materialidade e a (sobre)
vivência”. Foi ainda com a participação de membros de outras Secções e Comissões da S.G.L. que, para
celebrar o ano internacional da cooperação da água, decidido pela ONU, se realizou este oportuno
Seminário. De acordo com o programa, em 12 de Dezembro de 2013 foram apresentadas as seguintes
comunicações por:
- Augusto Moutinho Borges (CLEPUL/CEIS20) “Fons Vitae – Água e Matéria: Figurações Azulejares”.
- Ana Cristina Martins (IICT) “A água, as suas (i)materialidades e um caso de cripto-história”.
- Maria João Pereira Neto (FA-UL) “A água e os pintores da vida moderna – uma reflexão sobre arte
e vida nos contextos da modernidade”.
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- Vitor Escudero (ANB/ISCSP) “Sobre a (s) água (s) das Ciências da História – páginas de Heráldica,
Ex-Librismo e Falerística”.
- Maria Helena Correia Samouco (SGL) “Cenários etnográficos contextualizados da utilização da
água, sob um olhar antropológico”.
- João Caldeira Cabral (SGL) “Os regadios colectivo nas comunidades rurais de montanha – Um
caso de estudo”.
- João B. Pereira Neto (SGL) “Água na perspectiva da Antropologia Social e Cultural no dealbar do
século XXI”.
Na última sessão da Secção de Etnografia foi votada a reeleição da Mesa para o ano de 2014 que ficou
com a seguinte composição:
Presidente : Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco
Vice-Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Mestre Drª Ana Cristina Pereira Neto.
SECÇÃO DE GENEALOGIA HERÁLDICA E FALERÍSTICA - Presidente: Arq. Segismundo
Ramires Pinto
No ano de 2012/2013 a Secção prosseguiu os seus trabalhos realizando as seguintes actividades:
- No dia 26 de Outubro de 2012 - Reunião de carácter administrativo, destinada à preparação do
Ano Académico de 2012/2013. Foi votada, por unanimidade e aclamação, a Mesa da Secção que ficou
assim constituída:
Presidente – Segismundo Ramires Pinto
Vice-Presidente – Benito Martinez
Secretário – Vítor Escudero
- Foi admitido como Membro da Secção o Senhor Dr. Domingos Manuel Fonseca de Almeida
Machado
- Foi estabelecido o Plano de Actividades que foi executado com significativa participação associativa
e profundo nível científico, conforme o calendário que seguidamente se discrimina:
12 de Novembro – “Os Sousa Prego - Dados genealógicos, divagações heráldicas e condecorações
recebidas”, pelo vogal da Secção, Dr. José Filipe Menéndez.
10 de Dezembro – “A Carta de Armas de Manuel Salema de Sousa – 1705”, pelo convidado, Comandante Sérgio Avelar Duarte.
22 de Janeiro – “A Ordem Soberana e Militar de Malta – nove séculos de história (1113-2013) e um
peculiar estudo de falerística”, pelo Secretário da Secção, Dr. Vítor Escudero.
19 de Fevereiro – “Soledad de San Buenaventura”, pelo Vice-Presidente da Secção, Professor Benito
Martinez.
19 de Março – “A heráldica dos Bispos do Algarve na arte do seu tempo (séculos XVI, XVII e
XVIII)”, pelo convidado, Mestre Marco Sousa Santos.
16 de Abril – “A Falerística na Heráldica do Exército Português”, pelo Vogal da Secção, Mestre José
Sesifredo Estevéns Colaço.
21 de Maio – “Henrique Bandeira de Melo Madureira – algumas notas genealógicas de um membro
da Sociedade de Geografia de Lisboa”, pelo Vogal da Secção, Comendador Ernesto Ferreira Jordão e
Dona Madalena Ferreira Jordão.
24 de Maio – “II Seminário de Falerística da SGL”, com as seguintes Comunicações:
- “A Real Ordem de Santa Isabel”, pelo Arquitecto Segismundo Pinto;
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- “As ordens dinásticas do reino da Geórgia, um estudo de falerística”, pelo Dr. Vítor Escudero;
- “Observações sobre as insígnias honoríficas exumadas dos restos mortais do Senhor D. Pedro,
Duque de Bragança e primeiro Imperador do Brasil”, pelo Engenheiro António Pacheco Trigueiros.
Em apoio ao Seminário foi efectuada uma exposição de documentos e insígnias de Ordens Honoríficas.
18 de Junho – “A Heráldica do Exército Português no Séc. XXI: A colaboração com outras Insti
tuições”, pelo Vogal da Secção, Professor Doutor Paulo Morais Alexandre.
16 de Julho – “Peculiaridades Falerísticas Luso-Árabes” - Homenagem ao Instituto Luso-Árabe para
a Cooperação, pelo Secretário da Secção, Dr. Vítor Escudero.
30 de Setembro – Sessão de Trabalho de carácter administrativo, para preparação do Programa Académico de 2013/204 e Eleição de Mesa que, foi reconduzida, por unanimidade e aclamação, conti
nuando assim constituída:
Presidente – Segismundo Ramires Pinto
Vice-Presidente – Benito Martinez
Secretário – Vítor Escudero
30 de Outubro – Sessão de Inauguração do Ano Académico de 2013/2014, com a Conferência “A
Real Ordem da Torre e Espada de D. João VI: Mitos e Realidades”, pelo Vogal da Secção, Eng. António
Trigueiros.
Em apoio Conferência foi efectuada uma exposição de documentos e insígnias.
27 de Novembro – “Do Morgado da Ribeira de Moinhos à Quinta do Cabral”, pelo Vogal da Secção,
Dr. José Filipe Menéndez.
18 de Dezembro – “A Heráldica nas Casas Senhoriais de Fonte Arcada (Sernancelhe)”, pelo Vogal da
Secção, Dr. Domingo Manuel Fonseca de Almeida Machado.
SECÇÃO DE GEOGRAFIA MATEMÁTICA E CARTOGRAFIA - Presidente: Prof. Doutor João
Manuel Casaca.
Na sequência de eleições realizadas na última reunião de 2012, a mesa da Secção durante o ano de
2013 foi constituída por: I) Doutor João Casaca – Presidente; II) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida –
Vice-presidente; III) Comandante Miguel Bessa Pacheco – Vice-Presidente; IV) Eng.º José Nuno Lima
– Primeiro Secretário; V) Eng.ª Ana Maria Fonseca – Segundo Secretário.
Em 2013 realizaram-se sete reuniões plenárias da Secção, onde foram discutidos diversos assuntos do
âmbito da Secção e, em particular, a programação da actividade cultural.
Com destino aos sócios e ao público em geral, foram promovidas pela Secção, durante o ano de 2013,
quatro conferências,
1. “A Cobertura Fotográfica do Terreno com Veículos Aéreos não Tripulados”, pelo Sr. João Marnoto,
no dia 6 de Fevereiro.
2. “Francisco António de Ciera”, conferência comemorativa dos 250 anos do nascimento do último
cosmógrafo-mor, pela Professora Maria Helena Dias, no dia 8 de Maio.
3. “Do Mediterrâneo ao Atlântico: Navegação e Cartografia no Renascimento”, conferência integrada
nas comemorações dos 600 anos da tomada de Ceuta, pelo Comandante Doutor Joaquim Alves Gaspar,
no dia 5 de Junho.
4. “A Associação Internacional de Geodesia”, conferência comemorativa dos 150 anos da AIG, pelos
Eng.º João Agria Torres, Eng.º José Nuno Lima e Eng.ª Manuela Vasconcelos, no dia 13 de Novembro.
No âmbito da actividade cultural, merece o maior relevo o terceiro Colóquio subordinado ao tema
“Detecção Remota: Observação da Terra” (DROT III), promovido pela Secção e coordenado pelo
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Prof. José António Tenedório. O colóquio, que decorreu na sala Algarve, nos dias 5 e 6 de Dezembro,
foi um sucesso, não só em termos do número de participantes (cerca de 200 inscrições), como também
pela qualidade das conferências proferidas pelos convidados: um conjunto de personalidades do meio
científico português da área da Detecção Remota.
A excelente organização do colóquio esteve a cargo do Professor José António Tenedório que contou
com a colaboração do Prof. João Catalão Fernandes, da Doutora Ana Maria Fonseca e do Eng.º José
Nuno Lima.
A sessão de abertura, que decorreu sob a presidência do Presidente da Sociedade Professor Luís Aires-Barros, representado pelo Presidente da Secção de Geografia Matemática e Cartografia, que proferiu
uma curta intervenção de introdução ao Colóquio, teve como ponto mais alto uma conferência de
abertura a cargo do Professor Mário Caetano, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, intitulada
“Copernicus: o Início de uma Nova Era na Observação da Terra”.
As restantes doze conferências foram agrupadas em quatro sessões, a primeira dedicada ao “Observação e Monitorização da Terra: Terra, Mar e Atmosfera”, moderada pela professora Ana Navarro
da FCUL, a segunda dedicada à “Detecção Remota Urbana”, moderada pelo Professor José António
Tenedório, da UNL, a terceira dedicada à “Detecção Remota na Gestão do Risco”, moderada pela Doutora Ana Maria Fonseca, do LNEC, e a quarta dedicada à “Detecção Remota: Aplicações de Precisão”,
moderada pelo Eng.º José Nuno Lima, do LNEC. O Colóquio encerrou com uma intervenção do
Presidente da Sociedade Professor Luís Aires-Barros.
As doze conferências realizadas no âmbito do Colóquio foram:
S1.1) “Eliminação automática da ambiguidade na determinação de campos de vento, usando uma
imagem SAR-ENVISAT de elevada resolução”, pela Doutora Maria da Conceição Proença (FCUL).
S1.2) “A cor do oceano, uma ferramenta para estudar a distribuição espacial e temporal do fitoplâncton”, pela Professora Vanda Brotas (FCUL).
S1.3) “On the use of meteorological satellites for land surface monitoring”, pela Doutora Isabel Trigo
(IPMA).
S2.1) “UAV’s na aquisição de dados 3D em áreas urbanas para extracção de parâmetros urbanísticos”,
pela Eng.ª Carla Rebelo (UNL-FCSH, e-GEO) e pelo Sr. João Marnoto (SINFIC S.A.).
S2.2) “Extracção de indicadores 3D para a cidade de Lisboa a partir de dados LiDAR”, pela Doutora
Teresa Santos (UNL-FCSH, e-GEO).
S2.3) “Integração de dados LiDAR com imagens de muito alta resolução espacial para determinação
de áreas urbanas com potencial solar”, pelo Dr. Nuno Gomes (IN+ Centro de Estudos em Inovação,
Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, IST).
S3.1) “Inventariação automática de deslizamentos com recurso a imagens de satélite: aplicação ao
caso das cheias rápidas de 2010 na Madeira”, pela Doutora Sandra Heleno e pelo Professor Pedro Pina
(IST/CERENA).
S3.2) “Avaliação da potencialidade de algoritmos de data mining para estudos costeiros, usando imagens de satélite”, pela Professora Ana Cláudia Teodoro (DGAOT/FCUP).
S3.3) “Uma abordagem orientada por objectos para a delineação de cheias no rio Tejo sobre imagens
SAR”, por Eng.ª Dora Roque, Doutora Ana Fonseca e Doutora Sandra Heleno (LNEC/IST).
S4.1) “Sistema de aquisição e aplicações das imagens aéreas digitais”, pela Eng.ª Alexandra Maia
(Municípia S.A.).
S4.2) “Observação do campo gravítico terrestre a partir do espaço – as missões gravimétricas espaciais”, pela Professora Clara Lázaro (FCUP).
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S4.3) “Aplicação de modelos digitais do terreno, adquiridos com IFSAR, em simulações hidrodinâmicas”, pela Professora Ana Paula Falcão (IST).
Na última reunião de 2013, realizada em 17 de Dezembro, foi eleita a mesa para o ano de 2014, com
a seguinte constituição: I) Doutor João Casaca – Presidente; II) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida –
Vice-presidente; III) Comandante Miguel Bessa Pacheco – Vice-Presidente; IV) Eng.º José Nuno Lima
– Primeiro Secretário; V) Doutora Ana Maria Fonseca – Segundo Secretário.
SECÇÃO DE HISTÓRIA - Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Durante o ano de 2013, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
28 de Janeiro - Conferência pela Dr.ª Margarida Ramalho, “Portugal em Tempo de Guerra”.
22 de Março - Conferência pelo Dr. José António Barreiros, “A Guerra Secreta no Portugal de Salazar”.
19 de Abril - Comunicação pelo Dr. António Aires Gonçalves, “Pedro Hispano – Filósofo, Médico
de Papas e Papa”.
30 de Maio - Conferência pelo Prof. Dr. Paulo Guinote, “Afonso Costa-Continuidades e Permanências na Oratória Parlamentar”.
20 de Junho - Comunicação pelo Prof. Doutor Rui Pinto, “Estatuária evocativa de Oeiras e Cascais,
da primeira República ao Estado Novo”.
4 de Outubro - Comunicação pelo Dr. José Filipe Menéndez, “O Baixo Mondego no Quadro da
Reconquista”.
17 de Outubro - Comunicação pelo Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges, “E África aqui tão
perto: Figurações da temática tropical na azulejaria em Portugal”.
25 de Outubro - Comunicação pela Jornalista Fernanda Durão, “Colunas de Ceuta”.
5 de Dezembro - Conferência pelo Tenente-Coronel Brandão Ferreira, “Desconstrução Histórica de
Portugal”.
16 de Dezembro - Eleições e admissão de novos vogais • Análise e planificação de propostas de confe
rências/comunicações pelos vogais da secção.
Foi eleita por unanimidade a nova Mesa da Secção de História para o ano 2014 com a seguinte
constituição:
Presidente- Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Vice-Presidente- Dr. João Abel
Secretário- Mestre Ana Prosépio
Vice-Secretário-Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges
Entraram os seguintes sócios como Vogais da Secção: Prof. Doutor António José Chrystêllo Tavares
e Tenente Coronel Brandão Ferreira.
SECÇÃO DE HISTÓRIA DA MEDICINA - Presidente: Dr. José Luís Dória
Sessões mensais
1ª Sessão – 31 de Janeiro de 2013
Tema – “Breve Análise sobre Regulamentos e Instituições para a Sanidade Marítima e Portuária em
Portugal, até ao inicio do Século XX.”, sendo oradores José Luís Dória e Luísa Vilarinho Pereira.
2ª Sessão – 28 de Fevereiro de 2013
Tema – “Amato Lusitano um médico português da Renascença”, sendo orador Victor Machado
Borges.

147

Sociedade de Geografia de Lisboa

3ª Sessão - 21 de Março de 2013
Tema – Lançamento do livro “Medicina – Entre Algures e Nenhures” de António Coutinho Miranda,
tendo sido apresentado por Isabel Maria Amaral e por António Aires Gonçalves.
4ª Sessão – 22 de Abril de 2013
Tema - “Febre Amarela, Medicina Tropical e Práticas Sanitárias: Uma História a Voo de Pássaro”,
sendo orador Jaime Benchimol, da Fundação Oswaldo Cruz – Brasil
5ª Sessão – 30 de Maio de 2013
Tema - “A Minúcia da Pintura de Nuno Gonçalves (?) na Conceitualização Anatómica Humana”,
sendo orador José Manuel Ferreira Coelho
6ª Sessão – 11 de Julho de 2013
Tema - “A Reconfiguração do Saber Médico-Botânico proposta por Garcia da Orta em Colóquios
dos Simples, e Drogas he Cousas Medicinais da India (Goa, 1563)”, sendo oradora Teresa Nobre de
Carvalho.
7ª Sessão – 25 de Julho de 2013
Tema - “Dietética na Tratadística Hipocrática: Contributos da Medicina Grega - História da Alimentação e da Dieta”, sendo oradora Carmen Soares.
8ª Sessão – 26 de Setembro de 2013
Tema - “História da Enfermagem Comunitária em Portugal: As Visitadoras”, sendo oradora Ana
Paula Gato, representando a Ordem dos Enfermeiros.
9ª Sessão – 17 de Outubro de 2013
Tema - “2ª Conferência Medicina, Laboratório e Sociedade - Homenagem a Luís da Câmara Pestana”,
Sessão alargada, ocupando o dia inteiro, com vários oradores e comunicações sobre o tema, e uma conferência de encerramento por Pedro Sousa Dias
10ª Sessão – 28 de Novembro de 2013
Tema - “Aspectos da Contribuição Portuguesa para o Progresso da Medicina”, sendo orador José de
Paiva Boléo-Tomé.
Outras actividades
- Visita ao Núcleo de Malariologia de Águas de Moura - 21 de Abril:
A Secção de História da Medicina/SGL e o Núcleo de História da Medicina da Ordem do Médicos
associaram-se à Organização do II Congresso Nacional de Medicina Tropical, que ocorreu no Instituto
de Higiene e Medicina Tropical – em Lisboa e promoveram uma visita ao Núcleo de Malariologia de
Águas de Moura e à região de Palmela.
O Núcleo de Malariologia preserva a memória e a história do antigo Instituto de Malariologia /
Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas, Francisco Cambournac, em Águas de Moura e
integra, desde 2009, o Museu da Saúde.
- 5º Aniversário do Núcleo de História da Medicina da OM e Homenagem a José Leite de Vasconcelos - 12 de Novembro:
Realizou-se a 12 de Novembro de 2013, na Biblioteca Histórica da Ordem dos Médicos uma sessão
para assinalar os cinco anos de existência do Núcleo de História da Medicina da OM. A Secção de
História da Medicina/SGL associou-se ao evento, com representação destacada do Presidente da Mesa,
José Luís Dória.
A sessão contou ainda com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, do presidente do Conselho Regional do Sul da OM, António Pereira Coelho, e de Luís Raposo, em representação do
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director do Museu Nacional de Arqueologia - Leite de Vasconcelos. Coordenou a sessão Maria do Sameiro Barroso, membro do NHM-OM e da SHM-SGL. Comemoraram-se também os 120 do Museu de Arqueologia.
- “Cem Fotografias de Portugal Há Cem Anos. Realidades, Vidas, Costumes. Luzes e Sombras” –
Homenagem ao Dr. José Marçal da Silva – 20 de Fevereiro e 13 de Novembro.
A Secção de História da Medicina/SGL associou-se à exposição de fotografias e ao lançamento do
livro, coordenados por Manuel Mendes Silva, membro da SHM-SGL, que evocaram a memória e o
talento do médico José Marçal da Silva. Ambos os eventos decorreram na Ordem dos Médicos.
- Eleição da Mesa da Direcção da Secção de História da Medicina da SGL para o ano de 2014 - 16
de Dezembro de 2013:
O acto eleitoral foi presidido pelo sócio nº 19096, António Aires Gonçalves, dos presentes o sócio
mais antigo da SGL. Foi eleita por unanimidade, com 8 votos presenciais, a lista única assim constituída:
José Luís de Castro de França Dória, nº 19655 - Presidente
Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, nº 20311 - Vice-Presidente
António Aires Franco Fernandes Gonçalves, nº 19096 - 1º Secretário
Inês Luísa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro, nº 20575 - 2º Secretário
SECÇÃO DE GEOGRAFIA DOS OCEANOS - Presidente: CAlm. José Bastos Saldanha
Mesa da Secção
Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha (sócio nº 19591),
Vice-Presidente: Prof. Doutor Henrique Souto (19804).
Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
Durante o exercício de 2013, 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 acções desenvolvidas agruparam-se em três grandes áreas:
a) 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.
b) 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 2013, designado Jornadas “A Sociedade Civil e
o Mar”, foi aprovado na sessão de 4 de outubro de 2012, tendo sido decidido manter nos próximos
anos a temática “O Oceano: Literacia e Cidadania” das Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” – como
contributo para uma perceção mais ampla em Portugal sobre o valor da literacia como elemento estruturante para uma renovada cidadania – a qual, face a uma diversificada Agenda do Oceano, pudesse
também servir de multiplicador de sinergias tanto para a comemoração do Dia Nacional do Mar como
para a divulgação da Nossa Cultura do Mar:
Dia Nacional do Mar de 2013
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; De entre os diversos eventos celebrativos que se realizaram por todo o País, a SGL,
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a Câmara Municipal de Mira (CMM), o Instituto Hidrográfico (IH), o Centro de Estudos do Mar
(CEM) e a Confraria Marítima de Portugal (CMP) promoveram uma jornada comemorativa do Dia
Nacional do Mar, sob o tema “O Oceano – Literacia e Cidadania”.
1) Na SGL, em 19 de novembro realizaram-se os seguintes eventos.
a) Ao início da tarde, no átrio foi aberta uma mostra alusiva ao barco “meia-lua”, também designado
por “barco-do-mar” ou “barco-da-arte”, que ainda é utilizado por comunidades piscatórias na artexávega entre Espinho e a Costa da Caparica. A mostra foi organizada pelo Arq. Carlos Carvalho, sendo
constituída por um conjunto de desenhos ilustrativos sobre as diferenças deste tipo de embarcação
consoante a respetiva praia onde operam e enriquecida com modelos de “barcos-de-mar” de coleções de
diversas instituições e de entidades particulares.
b) Às 14h30, iniciou-se na sala Algarve o painel sobre “A criação e manutenção de ambientes literatos
ligados ao Oceano e às zonas costeiras”, aberto pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e
moderado pelo Presidente do IADE, Prof. doutor Carlos Duarte, que ofereceu contributos enriquecedores de entidades e projetos muito diversos ligados ao mar a partir da respetiva cultura organizacional
(valores endógenos) e da afirmação exógena, nos âmbitos seguintes:
(I) “Tecnologias de informação e comunicação aplicáveis, mormente à segurança do mar e ao risco
inerente” (Eng. Hugo Metelo Diogo, Diretor da GLINTT INOV).
(II) “Institucional: a Marinha” (CAlm António Bossa Dionísio, Diretor da Comissão Cultural de
Marinha).
(III) “Empresarial: o Fórum Empresarial da Economia do Mar” (Eng. Fernando Ribeiro e Castro,
Secretário-geral do mesmo Fórum).
(IV) “Cooperativo: a Mútua dos Pescadores, Mútua de Seguros, C.R.L.” (senhor Adelino Cardoso,
Diretor de Desenvolvimento e Marketing/Diretor Interino de Ação Social Cooperativa e Formação da
mesma Mútua).
(V) “Bibliográfico: o projeto Culturas Marítimas” (Prof. cat. João Freire).
(VI) “Sociedade civil: a Confraria Marítima de Portugal” (VAlm Alexandre da Fonseca, Presidente
da mesma Confraria).
c) Às 17h30, teve lugar na sala Algarve a sessão solene, presidida pelo Presidente da Sociedade de
Geografia de Lisboa com a presença de entidades oficiais, autarcas, representantes das comunidades de
arte-xávega e convidados.
(I) Abriu a sessão o CAlm José Bastos Saldanha que assinalou o significado da jornada comemorativa
do Dia Nacional do Mar.
(II) No prosseguimento da sessão, saliente-se a magnífica lição “Mar e Literatura” proferida pelo Prof.
cat. Mário Avelar (Universidade Aberta) e a importante intervenção do CAlm. António Silva Ribeiro,
Diretor-Geral do IH, em representação do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada.
(III) Em seguida, S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof. doutor Manuel Pinto de Abreu, tomou
a palavra para saudar esta iniciativa promovida em parceria pela Sociedade de Geografia de Lisboa e a
oportunidade da abordagem do tema “O Oceano – Literacia e Cidadania” em tempo de aprovação da
Estratégia Nacional para o Mar e manifestou a sua disponibilidade para apoiar e participar em futuras
atividades.
(IV) O cartaz do Dia Nacional do Mar de 2013 foi concebido pela Designer Laura Saldanha (com o
apoio da GLINTT INOV e do IADE) a partir de uma expressiva imagem de um “Barco-do-Mar” antigo, de quarenta e dois homens, da Praia de Mira em manobra para aguentar a “pancada do mar” (foto
de autoria não identificada, anos 40 do século XX, gentilmente disponibilizada pelo ABCD – Arquivo
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Biblioteca e Centro de Documentação do CEMAR, Figueira da Foz-Buarcos). O mesmo cartaz foi
reproduzido em formato de bilhete-postal com uma tiragem de 400 exemplares, a título gracioso pelo
IH, para aposição do carimbo comemorativo.
Agenda do Oceano
1) No âmbito da Secção:
Assinalaram-se os eventos seguintes:
a) A edição de 2012 do LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar apresentada em 10 de janeiro.
b) O ciclo mensal de nove conversas temáticas sobre o “Mar Português” promovido pelo Oceanário
de Lisboa e pela Shift Thinkers e iniciado em 15 de janeiro.
c) A Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 submetida a consulta pública entre 1 de março e
31 de maio foi aprovada na X Reunião da Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar em 16 de
novembro.
d) O debate promovido pela PwC sobre a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 sob o tema
“Economia Azul – Que Rumo?”, em 15 de março.
e) A aprovação pela Comissão Europeia, em 13 de maio, de um Plano de Ação para revitalizar a economia marinha e marítima na área do Atlântico, no âmbito da Estratégia para o Atlântico aprovada em
2011 Em 4 e 5 de Dezembro, realizou-se em Lisboa da conferência do Atlântico 2013 subordinada ao
tema “Crescimento Azul do Atlântico”.
f ) A 4.ª edição do Concurso Nacional do “Kit do Mar”, em 17 de maio.
g) A II Feira Náutica do Tejo, de 17 a 26 de maio.
h) O Fórum do Mar, entre 29 e 31 de maio.
h) A celebração do Dia Mundial dos Oceanos, em 8 de junho, sob o tema “Oceanos e Pessoas”.
j) Escala em Lisboa, entre 13 e 16 de junho, da regata de multicascos “Route des Princes”, iniciada
em Valência e destino a baía de Morlaix.
k) A comemoração do Dia do Marítimo (Organização Marítima Internacional), em 25 de junho, sob
o tema “Rostos do Mar”.
l) Entre 6 de abril e 6 de agosto, o Comodoro Jorge Novo Palma comandou a Força Naval da União
Europeia (EU NAVFOR), em missão de apoio humanitário e combate à pirataria no oceano Índico sob
a Operação Atalanta; foi seu navio-almirante a fragata Álvares Cabral.
m) O Dia Mundial do Mar comemorado em 26 de setembro sob o tema “Desenvolvimento sustentável: Contributo da Organização Marítima Mundial depois do Rio + 20”.
n) O VII Congresso da APLOP – Associação dos Portos de Língua Portuguesa, no Lobito (Angola)
em 17 e 18 de outubro.
p) O II Congresso Âncora “O Mar com os Pés Assentes na Terra”, organizado pelo Fórum Empresarial da Economia do Mar em 14 de novembro.
q) A coaprovação pelo Parlamento e Conselho Europeus do Regulamento sobre a Política Comum
das Pescas, n.º 1380/2013 de 11 de dezembro.
2) Parcerias internas e externas:
a) Em 9 de maio, decorreu no auditório Adriano Moreira uma sessão de divulgação sobre a Estratégia
Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM), organizada pelo Gabinete do Secretário de Estado do Mar
e integrada no processo de consulta pública que encerrou em 31 de maio, a qual foi presidida pelo
Prof. Luís Aires-Barros e contou com a presença de S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof. doutor
Manuel Pinto de Abreu. A introdução coube ao Cte. João Fonseca Ribeiro, diretor-geral de Politica do
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Mar, a que se seguiu um debate vivo bem participado por uma audiência interessada que o Prof. Manuel
Pinto de Abreu procurou informar e esclarecer, de que resultou uma bem sucedida ação.
b) Em 20 de maio, realizou-se no convívio uma sessão comemorativa do Dia Europeu do Mar sob o tema
“Desenvolvimento costeiro e turismo marítimo sustentável: um investimento para o crescimento azul”.
A Prof.ª Ana Pereira Neto, docente do Instituto Superior de Educação e Ciências – ISEC, dissertou
sobre “O turismo marítimo, costeiro e de cruzeiros, um dos cinco domínios com maior potencial de
crescimento económico e de perspetivas de emprego na Europa: e em Portugal?”. Com a sua presença,
S. Ex.ª o Secretário de Estado do Mar, Prof. doutor Manuel Pinto de Abreu, dignou-se honrar esta
celebração, sobre a qual teceu considerações e enalteceu a importância da economia azul, cujo conceito
é acolhido pela proposta de Estratégia Nacional para o Mar em discussão pública. Após um interessante
debate, o Presidente da SGL, Prof. cat. Luís Aires-Barros, encerrou a sessão congratulando os intervenientes pelo contributo singular que prestaram em favor da causa do Mar na União Europeia.
c) Em 22 de maio, efetuou-se uma sessão comemorativa do Dia Internacional da Diversidade Biológica, promovida pela Comissão de Protecção da Natureza e pela Secção de Geografia dos Oceanos
sob o tema “Água e Biodiversidade” coincidente com a declaração pelas Nações Unidas de 2013 como
Ano Internacional para a Cooperação no Domínio da Água (Resolução da Assembleia-geral das Nações
Unidas A/RES/65/154 (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/154). Intervieram na sessão: o Prof. Carlos Reis, docente da Faculdade de Ciências de Lisboa, sobre “As Pescas:
situação atual e a estratégia para a conservação da Biodiversidade”, a Dr.ª Teresa Rafael, Diretora-geral
dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, falou sobre “A Diretiva-Quadro da Estratégia
Marinha: estado de implemento em Portugal e sua relevância face à Estratégia Nacional para o Mar
(2013-2020)” e o Prof. doutor Emanuel Gonçalves, docente do ISPA – Instituto Universitário, abordou
“A Gestão das Áreas Marinhas Protegidas”. Após um curto debate, encerraram a sessão: o Presidente
da Comissão de Proteção da Natureza, Eng. João Caldeira Cabral, a Vogal do Conselho Diretivo do
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Eng.ª Sofia Castel-Branco da Silveira e o Secretário
Perpétuo da SGL em representação do Presidente, Prof. cat. João Pereira Neto.
d) Em 27 de setembro, celebrou-se o Dia Internacional da Literacia (8 de setembro) sob o tema “Literacias para o Século XXI”, em sessão efetuada no auditório Adriano Moreira e organizada pela SGL em parceria com a Comissão Nacional da UNESCO, a Agência Ciência Viva e Plano Nacional de Leitura (PNL).
A conferência inaugural foi proferida pela Prof.ª doutora Ana Maria Bettencourt, Presidente cessante
do Conselho Nacional de Educação (CNE), que apresentou uma importante análise com base no lema
“Educação para Todos” da UNESCO.
Seguiu-se o colóquio “Literacia na Europa e em Portugal” sob a moderação do Prof. cat. António
Firmino da Costa (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), que salientou a importância da literacia
face à Sociedade do Conhecimento, a qual implica mudança social e cultural. Interveio depois a Dr.ª
Margarida Suarez (Agência Ciência Viva) que apresentou o projeto europeu “Sea for Society – um
Mar para a Sociedade”, financiado pela Comissão Europeia e evidenciou a importância da literacia na
prossecução dos objetivos almejados no caminho para uma Sociedade Azul, mediante a definição dos
seus pilares social, económico, ambiental e cultural por via de uma parceria com participantes (stakeholders), cidadãos e jovens. Seguiu-se a Prof.ª doutora Patrícia Ávila (ISCTE – Instituto Universitário
de Lisboa) que fez uma importante exposição “Os estudos sobre Literacia”, em que enunciou exaustivamente os resultados obtidos em levantamentos realizados no âmbito internacional e as implicações
deles decorrentes para o nosso País. Fez, depois, uma alusão à crise de literacia que afeta todos os países
europeus, a qual foi evidenciada no relatório final do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Literacia
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da Comissão Europeia; este relatório foi apresentado e discutido, em 5 e 6 de setembro de 2012, na
conferência europeia “Literacia para Todos”. E, a terminar, pôs em relevo as muitas implicações decorrentes da ausência de competências de literacia, mormente como fator de desigualdade social, económica e cultural. O Prof. doutor Fernando Pinto do Amaral, Comissário do PNL, historiou a respetiva
evolução, traçou com brevidade os objetivos do mesmo Plano, considerou estabilizada a sua execução
que se faz com o apoio das Escolas e apresentou os bons resultados obtidos.
O recém-eleito Presidente do Conselho Nacional de Educação, Prof. doutor David Justino, na sua
exposição e em resposta ao alheamento da estrutura educativa face à emergência do conceito de literacia,
procurou fundamentar o seu entendimento de que importa preparar as novas gerações para a Sociedade
do Conhecimento face às emergentes literacias, enunciando o que considerou ser o grande desafio: saber
pensar! Prosseguindo o raciocínio, acentuou ser a cultura científica, ou melhor, a sua falta, um dos problemas fundamentais da nossa Sociedade, determinante do modo como entendemos a realidade e sobre
ela intervimos. E ao eleger a cultura científica como problema a abordar pela Sociedade, ele também o
será pelo Conselho Nacional de Educação sob a forma de uma política estruturante.
No Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, 13 de outubro de 2013 o tema abordado foi “Pessoas com Deficiência em Situação de Catástrofe” por serem das mais marginalizadas da sociedade, cuja
situação se agrava quando ocorre uma catástrofe e, com frequência, negligencia-se o seu contributo ímpar
na ajuda às comunidades na preparação e resposta em caso de ocorrência de catástrofes. Esta temática
integra-se na iniciativa “Step Up” desenvolvida no âmbito da Estratégia Internacional das Nações Unidas
para a Redução de Catástrofes a fim de mobilizar a população para a Conferência Mundial para Redução
de Catástrofes em 2015, mediante abordagem em cada ano de um grupo social em risco.
A sessão comemorativa foi presidida pelo Dr. José Madeira Serôdio, Presidente do Conselho Diretivo
do INR, e pelo Prof cat. Luís Aires-Barros, Presidente da SGL:
- Na abertura, o CAlm. José Bastos Saldanha, Presidente da Mesa da SGO salientou o significado da
celebração referindo o carácter excecional desta realização fora da sede social da SGL que assim ganhou
maior significado face ao particular empenhamento do Prof. Mendes-Victor por esta causa e por ser,
nesta ocasião, divulgada a iniciativa de lhe prestar uma homenagem nacional sob a forma de prólogo.
- Seguiu-se o Dr. José Madeira Serôdio que enquadrou a temática da efeméride na realidade social
portuguesa, em que um milhão e setecentos portugueses mencionaram no Census 2011 possuir um
grau de limitação da sua funcionalidade.
- Intervieram depois no prólogo da homenagem nacional ao Prof. Luís Alberto Mendes-Victor:
I) “In memoriam de Luís Alberto Mendes Victor”, Prof. cat. Luís Aires-Barros, Presidente da SGL;
II) “Desfiar de recordações familiares”, Eng.ª Maria Cristina Mendes-Victor (Filha) e Mafalda (a
Neta mais nova);
III) “Apresentação da iniciativa da homenagem”, VAlm. Agostinho Ramos da Silva, SGL.
A sessão foi encerrada pelos Presidentes do INR e da SGL.
Divulgação da Nossa Cultura do Mar
1) Parcerias internas e externas
a) Em 2 de março, efetuou-se na sala Portugal mais uma jornada “Memórias de Fragateiros” organizada conjuntamente pela SGL e a Associação Marinha do Tejo, envolvendo a Associação dos Proprietários e Arrais de Embarcações Típicas do Tejo, o Clube Náutico Moitense, a Associação Naval
Sarilhense, a Associação Desportiva Náutica Alhosvedrense Amigos do Mar e a ANAU – Associação
Náutica Montijense.
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b) Projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre Culturas Marítimas
(I) O Prof. cat. João Freire, correspondendo a um desafio que oportunamente lhe fora colocado,
orientou entre 2011 e o final de 2013 o Projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre Culturas Marítimas, que
foi previamente acordado com a SGL e a CEPSE (Cooperativa de Estudos e Intervenção em Projectos
Socioeconómicos).
(II) A pesquisa desenvolveu-se sobre bibliografia portuguesa relativa a populações ou comunidades
humanas vivendo em espaços marítimos ou fluviais e praticando actividades económicas, profissionais,
de sobrevivência ou de lazer ligadas ao mar e aos aquíferos envolveu uma equipa de universitários, voluntários e benévolos, com os objetivos seguintes:
- Proceder a uma pesquisa bibliográfica de obras que descrevam, caracterizem e analisem as comunidades marítimas portuguesas, nomeadamente trabalhos científicos da área das ciências sociais e humanas (história, etnologia, sociologia, antropologia, psicologia, linguística, etc.);
- Organizar os resultados dessa pesquisa numa base de dados informática, que virá a ser de livre
acesso, podendo ser sujeita a actualizações posteriores;
- Numa fase conclusiva do projecto, publicar em papel uma versão adequada desses mesmos resultados;
- Ao reportar os estudos existentes sobre este tema, contribuir para pôr em evidência e sugerir as questões e subtemas merecedores de atenção, investigação e aprofundamento por parte dos cientistas sociais,
ou facilitar a candidatura a concursos para financiamento de projectos de investigação.
(III) Uma comunicação sobre este projeto será publicada no Boletim da SGL do próximo ano.
Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento Privativo, os
membros presentes e representados elegeram por unanimidade para os cargos da Mesa da Secção de
Geografia dos Oceanos em 2014 a única lista de candidatura, a qual incluiu 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: Prof. doutor Henrique Souto (19804),
- Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566),
- Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688).
O Professor Catedrático Luis Alberto Mendes-Victor, notável investigador, docente e gestor na área
da Geofísica e Meteorologia com reconhecimento nacional e internacional e distinto vogal da nossa
Secção faleceu em 23 de março de 2013, tendo a Secção aprovado um voto de pesar e apresentado
sentidas condolências à Família enlutada. A SGO propõe-se participar ativamente no planeamento e
execução da justíssima Homenagem Nacional a prestar ao Prof. Mendes-Victor durante o ano de 2014.
Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram em 2013
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.
SECÇÃO DA INDÚSTRIA - Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias
Durante o ano de 2013 a Secção da Indústria continuou a desenvolver a sua a atividade no sentido
de envolver não só outras secções e comissões da Sociedade de Geografia mas também a sociedade civil,
através de associações e entidades ligadas ao meio empresarial e académico.
Nas reuniões internas, que foram participativas, procedeu-se a reflexões sobre a situação da indústria
nacional, abordando-se concretamente a de alguns setores exportadores, ao problema do desemprego
e da necessidade de mão-de-obra qualificada para setores específicos. O acesso ao crédito, mormente
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para as pequenas e médias empresas e os desafios que se avizinham numa conjuntura de retração do
mercado interno e de alguns mercados externos tradicionais, principalmente europeus, foram temas
que mereceram uma reflexão mais atenta. Do mesmo foram levantadas questões pertinentes no campo
da industrialização chamando-se a atenção para os setores que o país detém recursos naturais (caso
dos recursos marítimos, hídricos e agrícolas) levantando-se a questão da industrialização europeia, em
particular a portuguesa, a ser feita e em que moldes. Matérias como a energia, empreendedorismo e a
internacionalização das empresas portuguesas continuaram a fazer parte da agenda do plano de atividades durante o ano de 2013.
Das conferências levadas a cabo pela Secção e em colaboração com Secção de Economia, que tiveram
uma participação externa bastante razoável, mostraram que os temas abordados além de responderem
a questões que afetam o tecido industrial português, foram de molde a sensibilizar os participantes
para importância das medidas já tomadas e a serem tomadas no campo crédito, apoios nacionais e
internacionais às empresas portuguesas. Pelo seu interesse algumas das palestras foram inseridas no site
da Sociedade de Geografia e passíveis assim de serem consultadas pelos interessados, possibilitando um
diálogo permanente entre autores e utilizadores.
- A 7 de março o Prof. Dr. Manuel Brandão Alves, presidente da Associação Nacional do Direito
ao Crédito, proferiu a conferência sobre “O sucesso do microcrédito: as pessoas antes do crédito”. Foi
referida a importância do microcrédito para a criação de micro e pequenas empresas e incentivar o
empreendedorismo. Em Portugal já começa a apresentar números significativos de casos de sucesso de
microempresas que recorreram a esta forma de financiamento.
- A 8 de junho a Srª. Dra. Maria da Piedade Monteiro Valente, vogal da Comissão Diretiva da
Compete proferiu a conferência sobre “O Quadro Estratégico Comum 2014-2020; Objetivos, Prioridades e Estrutura Orgânica”. O tema versado da maior importância para as empresas e regiões consideradas abrangidas por os apoios comunitários constituiu uma oportunidade para os presentes tomarem
conhecimento e questionarem a palestrante sobre as questões da sua implementação. Aliás esta conferência vem na sequência das reflexões internas levadas a cabo pela Secção da Indústria desde 2008 sobre
o QREN e que no próximo será objeto de acompanhamento atento.
- A 31 de outubro a Srª Dra. Maria João Tomás, investigadora do ISCTE, proferiu a conferência
subordinada ao tema “Mediterrâneo árabe/ potencial e riscos para o Portugal económico” . Esta palestra
destinou-se não só a mostrar a evolução geopolítica do espaço em questão e consequências económicas
previsíveis a curto e médio prazo para as empresas exportadoras nacionais. No debate que se seguiu, e
que teve larga participação de especialistas em comércio internacional, ficou patente que os mercados
desta área são importantes para alguns setores da atividade económica nacional, nomeadamente de bens
de consumo, de serviços e energético.
A nova mesa eleita ficou assim constituída:
Presidente. Dr. José Manuel de Braga Dias
Vice-Presidentes: Sr. António Ferreira de Carvalho e Prof. Eng. Marco António do Nascimento Monteiro de Oliveira.
Secretário. Dr. Pedro Ferreira de Carvalho.
SECÇÃO DE INSTRUÇÃO PUBLICA - Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos
Santos
Realizaram-se 6 reuniões da Direcção da Secção, sendo duas em conjunto com a Comissão Americana.
Conferência sobre “Victor Hugo – nos 150 anos da edição dos MISERAVEIS em colaboração com a
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Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII – em paralelo realizou-se um Ciclo de Cinema sobre
“OS MISERÁVEIS” com projecção de oito filmes.
A Presidente da Secção fez uma Conferência sobre “A Problemática da Instrução a partir do Século
XVIII”.
Esta Secção, em colaboração com a Comissão Americana preparou em 16 de Dezembro, o Colóquio:
“O Século XVIII e Diderot”.
SECÇÃO LUÍS DE CAMÕES - Presidente: Profª. Dra. Maria Isabel Pestana de Mello Moser
18 de Janeiro – Prof. Dr. Arnaldo de Mariz Rozeira – “Noções Heráldicas de Luís de Camões” - As
Armas Reais Portuguesas n’Os Lusíadas.
15 de Fevereiro – Prof. Dr. José António Segurado e Campos – “Camões-Personagem de Donizetti.”
15 de Março – Prof. Dr. Arnaldo de Mariz Rozeira – “Os Infernos nos Lusíadas”.
19 de Abril – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “Causas da Oposição do Rei do Vinho-Baco” à Epopeia
dos Lusos-Origem da Glória e Fama de Baco no Ocidente e no Oriente.
17 de Maio – Dr. Abel de Lacerda Botelho – “O Concílio dos Deuses que Luís de Camões não
descreveu em “Os Lusíadas”.”
21 de Junho – Prof. Dr. João Ernesto Almeida Flor – “Os Lusíadas no Liceu em 1919”.
18 de Outubro – Dr.ª Maria Teresa Pires – “Luís de Camões-Análise à Carta I escrita de Ceuta”.
22 de Novembro – Por ausência da Sr.ª Presidente, esta sessão foi presidida pelo Sr. Vice- Presidente
Dr. Abel de Lacerda Botelho, o qual deu seguimento ao ponto dois da Ordem de Trabalhos-Reestruturação da Secção-Primeira análise.
13 de Dezembro – Eleição para a Mesa 2014 – Foi aprovada a recondução da Mesa, assim constituída:
Presidente – Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Pestana de Mello Moser
Vice-Presidente – Dr. Abel de Lacerda Botelho
Secretária – Eng.º Maria da Glória Almeida Zeferino
Vice-Secretária – Dr.ª Maria Teresa dos Santos Pires
Foi ainda nesta sessão, dada continuidade à “Reestruturação da Secção”, salientando-se a importância
par o Reforço de novos elementos; Publicação das Comunicações, quer no Site, quer na Biblioteca da
Sociedade de Geografia; Realização de Seminários; Ida a Escolas e Universidades, fazendo palestras
sobre Luís de Camões e a Sua Obra.
Foi admitido para esta Secção, como vogal, o sócio nº 20729 da Sociedade de Geografia – Prof. José
Pedro Silva Santos Serra.
SECÇÃO DA ORDEM DE CRISTO E A EXPANSÃO - Presidente Prof. Arquiteto Augusto Pereira
Brandão
I. A Secção A Ordem de Cristo e a Expansão realizou nos dias 24 a 27 de Julho de 2013 o Congresso
A Ordem de Cristo e a Expansão em co-organização com o Centro de História de Além-Mar (CHAM)
/ Universidade Nova e Universidade dos Açores; o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) /
Universidade Católica; o Centro de Estudos em Ciências das Religiões (CECR) e a Cátedra A Ordem
de Cristo e a Expansão / Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Centro Interdisciplinar
de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS)/ Universidade de Évora;
Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade (CEPESE)/Universidade do Porto; e o Grupo
dos Amigos do Convento de Cristo (GACC).
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O Congresso foi organizado em torno das seguintes áreas temáticas: A Ordem de Cristo: das origens
à expansão, Património edificado, Iconografia, Padroado, Biografias de relevo, Circuitos e itinerância no
mundo, Bens e Rendimentos, Arquivos e Fontes, Uma Ordem afim: Montesa.
Foram apresentadas as seguintes comunicações: Ana Duarte Rodrigues, “O Claustro de Diogo Torralva: Um Caso Único?” António Forjaz Pacheco Trigueiros, “Estudos inéditos da emblemática das antigas
Ordens Militares: insígnias quinhentistas com iconografia oriental do espólio da ilustre Casa de Sousa
(Arronches)”, António Maria Falcão Pestana de Vasconcelos, “A nobreza e a Ordem de Cristo - estratégias
nobiliárquicas: 1385-1521”, António Matos Ferreira, “Propaganda Fide e progressivo esvaziamento do
Padroado: reconfiguração das políticas missionárias nos séculos XIX e XX”, Augusto Pereira Brandão,
“Mito do nascimento de Portugal, a Ordem Templária e a Ordem de Cristo”, Carlos Calinas Correia, “A
participação dos membros da Ordem de Cristo no fenómeno da expansão”, Carlos Rodarte Veloso, “O
Colégio Universitário da Ordem de Cristo em Coimbra: memória de um património perdido”, Cristina
Maria de Carvalho Cota, “Ordem de Cristo: o direito de padroado e a música nos primeiros séculos do
Brasil colonial”, Ernesto Alves Jana, “As alterações ao edificado na sede da Ordem de Cristo (sécs. XVI –
XVII) decorrentes das diferentes concepções de poder e de visão política D. Diogo Pinheiro: a actuação
política e religiosa de um prelado do Renascimento”, Fernanda Olival, “A Ordem de Cristo e a economia
da mercê (século XVI-XVII)”, Fernando Andrés Robres, “Origen análogo, discordantes trayectorias. Montesa: caracterización histórica y avances en la investigación de la orden militar valenciana en los tiempos
modernos (ss. XVI- XVIII)”, Fernando Larcher, “D. Diogo Peres Pinheiro, vigário geral de Tomar, 1º bispo do Funchal e Primaz das Índias”, Francisco Fernández Izquierdo, “Las visitas de la Orden de Montesa
por la Orden de Calatrava en el siglo XVI”, Francisco Figueira de Faria, “O Padroado, a Ordem de Cristo,
e o financiamento das missões ultramarinas”, Isabel L. Morgado de Sousa Silva, “A Ordem de Cristo e o
projecto dinástico: no caminho da Expansão. Uma reflexão global”, John Flannery, “Ambassadors of the
King of Spain’: Portuguese Augustinian missionaries in Persia and beyond”, Jorge Custódio, “A salvaguarda e conservação de um “monumento-chave” do património da nação: o caso do Convento de Cristo
(1834-1947)”, Jorge Paulino Pereira, “Os ceptros da Ordem de Cristo no século XVI”, José Maria Simões
dos Santos, “D. Frei Gonçalo de Sousa, Comendador-Mor da Ordem de Cristo”, Josep Cerdà Iballester,
“Los caballeros y religiosos de la orden de Montesa en tiempo de los Austrias (1592-1700)”, Luís Adão
da Fonseca, “A Ordem de Cristo, a Monarquia e a expansão marítima”, Manuel Lobato, “As Filipinas e
as relações entre os Padroados ibéricos na Ásia do Sueste e no Extremo Oriente”, Marcia Eliane Alves de
Souza e Mello, “A Juntas das Missões e a defesa do padroado português no Oriente”, Maria Barreto Dávila,
“A Infanta D. Beatriz - Governadora Temporal do Mestrado de Cristo”, Maria Isabel Rodrigues Ferreira,
“Para uma apresentação das fontes normativas da Ordem de Cristo (desde a fundação a D. Sebastião)”,
Maria João Soares, “A Ordem de Cristo e a diocese de Cabo Verde (séculos XV-XVIII)”, Maria Llum Juan
Liern, “El rector de la Universidad de Valencia Vicente Blasco García (1735-1813) y la biblioteca de la
Orden de Montesa en el siglo XVIII”, Maria Madalena Giraldes Barba Pessôa Jorge Oudinot Larcher, “A
Vigararia de Tomar: as suas remodelações nos rumos quinhentistas do Padroado”, Maria Teresa Avelino
Pires Cordeiro Neves, “Os cavaleiros da Ordem de Cristo nas ilhas de Cabo Verde (séculos XVI a XVIII)”,
Marta Pais Vaz Pereira Schneeberger de Ataíde, “O conjunto religioso e hospitalar de Nossa Senhora da
Luz”, Marisa Costa, “Estudo de topografia social: os bens da Ordem de Cristo na Lisboa manuelina”,
Milton Pacheco, “Convento de Cristo nas Cortes de 1581”, Nelson Vaquinhas, “O sistema de informação
do Mestrado da Ordem de Cristo no século XVIII. As provanças sob o prisma da Arquivística”, Rita Mendonça Leite, “A expansão do protestantismo no século XIX: a estruturação das comunidades evangélicas
portuguesas sob a égide um «Protectorado» britânico”, Rui Miguel da Costa Pinto, “Cruz da Ordem de
Cristo – simbologia e iconografia, Sotero Ferreira, “Visita virtual: A charola do Convento de Cristo”,
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Tatiana Rodrigues Passos, “Terra Real e Santa: as Missões Religiosas e a formação territorial cearense”,
Vítor Escudero, “A Cruz da Ordem de Cristo nos Ex-Líbris Portugueses - representações, identidades e
legitimações da política colonial e celebrativa do Estado Novo”.
Complementaram o Congresso visitas ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Convento de Cristo em Tomar.
II. Dentro das actividades planeadas para o ano de 2014, são de destacar: - o prosseguimento do
“Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“,
- o Congresso “Os Dominicanos no Mundo Luso Hispânico. História, Arte e Património”, a realizar
de 24 a 27 de Julho,
- a publicação das “Actas do Congresso Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico,
História, Arte e Património”. Para efeito desta publicação foram recebidos significativos contributos
provenientes da Província Portuguesa da Ordem Franciscana, do Externato da Luz e da Fundação
Oriente.
- a publicação das Actas do Congresso A Ordem de Cristo e a Expansão.
III. A Mesa do ano 2013, resultante da reeleição da do ano anterior, teve a seguinte composição:
Presidente – Prof. Doutor Augusto Pereira Brandão
Vice-Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher
1º Secretário – Mestre Engª Alexandra Campos
2º Secretário - Prof. Doutor Fernando Campos
Foi eleita para o ano 2014 a seguinte mesa:
Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher
Vice-Presidente - Prof. Doutor Augusto Pereira Brandão
1º Secretário – Eng. Augusto Medina da Silva Folque Gouveia
2º Secretário – Mestre Arq. Carlos Alberto Damas Gonçalves Ganhão
SECÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE - Presidente: Eng. Silvino Pompeu
dos Santos
A Secção teve 3 reuniões regulares, realizadas em 22 de Janeiro, 25 de Julho e 5 de Novembro. Na
reunião de 22 de Janeiro, teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2013, na qual foi reconduzida a Mesa anterior, sendo constituída por: Presidente – Silvino Pompeu Santos, Vice-Presidente
– Sérgio Claudino e Secretário – Luís Baltazar.
A Secção organizou durante o ano três importantes eventos.
Em 14 de Fevereiro, teve lugar uma Conferência proferida pelo Doutor Luís Baltazar, Geógrafo e
Secretário da Mesa da Secção, intitulada: “Implementação do Sistema Nacional de Informação de Ambiente”, a qual teve a presença de cerca de dezena e meia de participantes.
Em 3 de Setembro, teve lugar uma conferência proferida pelo Professor Manuel Serrano, da Universidade de Castilla-La Mancha (Espanha), intitulada “Espanha, um País de Diversidade Paisagística”, a
qual a qual teve a presença de cerca de dezena e meia de participantes
Em 9 de Dezembro, teve lugar uma Conferência proferida pelo Doutor Carlos Mata Martins, Geógrafo e membro da Secção, intitulada: “Elaboração de um Índice de Risco Tecnológico para Determinação de Responsabilidade Ambiental”, a qual teve a presença de cerca de uma dezena de participantes.
Na fase inicial do ano, concluiu-se o processo de transferência e actualização dos conteúdos da Secção
para a Área da Secção, no sítio da SGL.
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No seguimento de uma proposta aprovada na reunião da Secção realizada em 22 de Janeiro, foi desencadeado o processo de alteração da designação da mesma, a qual foi aprovada pela Direcção da SGL
em Abril. A Secção passou a designar-se: “Secção de Ordenamento do Território e Ambiente”.
Em Setembro, foi publicada a Memória n.15 da SGL, intitulada “Contributos para a Melhoria do
Sistema de Mobilidade e Acessibilidade da Cidade de Lisboa”, da autoria do Eng. Silvino Pompeu
Santos, Presidente da Secção, a qual corresponde à conferência organizada pela Secção e proferida pelo
Autor em Abril e Maio de 2012.
Durante o ano de 2013 foi admitido na Secção um novo membro.
SECÇÃO DE TRANSPORTES - Presidente Alm. Eng. António Balcão Reis
A realização de um encontro mensal de convívio com troca de informações e discussão de temas de
actualidade, incluindo o almoço na Sociedade de Geografia, criou raízes na Secção e tendo-se mostrado
um figurino do agrado dos associados e com resultados favoráveis, terá tendência a perdurar e assim se
manteve ao longo do ano de 2013, só se suspendendo no período de férias
A Secção realizou o Seminário e conferências, de que seguidamente se dá nota, com participação média superior a 25 participantes, que terminaram sempre com um animado período de perguntas e respostas, colocadas
por assistências interessadas e empenhadas, o que demonstra o acerto da escolha dos temas e dos conferencistas.
A Secção de Transportes deu continuidade à sua colaboração na “Revista de Marinha” em que, por
amável convite do Director da Revista, Alm. Henrique da Fonseca, membro activo da Secção, dispõe de
uma página para publicação de artigos da área da Secção. Os membros da Secção asseguraram a presença
em todos os números da Revista, com temas de actualidade, que têm recolhido a aprovação e agrado dos
leitores da Revista e até com citações em revista estrangeira.
Tendo o Alm. Balcão Reis apresentado o pedido de ser dispensado de continuar na Direcção da
Secção, por motivos pessoais, que foram gentilmente atendidos foi recomposta a Direcção, passando a
Presidente o Prof. Eng. J. Paulino Pereira, a Vice-Presidente o Eng. ECN Óscar N. Filgueiras Mota e
mantendo-se em funções, em verdadeiro espírito de missão, os restantes membros da Direcção.
A Direcção para o ano de 2014 ficou assim constituída:
Presidente: Professor Eng. J. Paulino Pereira
Vice – Presidente Eng. ECN Óscar N. Filgueiras Mota
Secretário-da-Mesa: Sr.ª Dr.ª Alexandra von Böhm-Amolly de Mello
Vogal: Professor Doutor José Augusto Felício
Vogal. Dr. Cte Rui Ortigão Neves
A Secção levou a cabo as seguintes realizações:
- 26 de Fevereiro - “Agentes de Navegação, Transitários e Despachantes - Actores da Cadeia Logística”
Foram oradores o Dr. António Belmar da Costa (Director Executivo da Associação Portuguesa de
Agentes de Navegação) e o Dr. Rogério Alves Vieira (Presidente da Associação Portuguesa dos Transitários de Portugal), tendo a sessão sido moderada pelo Dr. Hugo Guerra.
- 8 de Maio - Seminário “Transportes, Inovação e Sustentabilidade”
Foram oradores Eng. Luís C. Silva (Membro da Secção de Transportes, especialista em transportes
e vias de comunicação), Jack Soifer (Colunista) grande animador do Seminário, Hans-Erhard Reiter
(Presidente da Câmara de Comércio Luso-sueca), Alexandra Maasberg (Ex-jornalista, lutadora da simplificação fiscal e CEO de uma microempresa na área da produção de azeite, pluri-premiada) e Marta
Gregório (CEO de uma oficina mecânica, paladina da simplificação burocrática)
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- 24 de Junho - “SCUT’s, Portagens e PPP”
Foram oradores os Senhores Prof. J. Paulino Pereira (IST), Dr. Carlos Moreno (Juiz do Tribunal de
Contas) e Dr. António Ramalho (Presidente das Estradas de Portugal), que apresentaram um historial
das PPP, suas vantagens, dificuldades e riscos, analisando em maior pormenor as causas dos seus desastrosos resultados em Portugal, a filosofia inerente às SCUT’s e a posterior introdução das portagens.
SECÇÃO DE TURISMO - Presidente: Prof. Doutor João Martins Vieira
Durante este ano a Secção de Turismo reuniu regularmente contando-se sempre com o interesse dos
seus membros.
Em 17 de Dezembro, nos termos do § 5.º do artigo 33.º do Estatuto Geral da Sociedade de Geografia
de Lisboa realizou-se na sede da Sociedade a eleição da Mesa da Secção para 2014, tendo sido apresentada uma única lista que foi aprovada por todos os presentes e que, formada nos termos do § 3.º do
artigo 37.º, é constituída pelos seguintes vogais:
Presidente: Prof.ª Mestre Ana Cristina Pereira Neto
Vice-Presidente: Prof. Mestre João Martins Vieira
Secretário: Prof. Doutora Maria João Pereira Neto
Vice-Secretário: Prof. Doutor Manuel Rosado Caldeira Pais

160

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA
Professor Doutor João Pereira Neto
Diretor

Em 2013 frequentaram a Biblioteca 1.933 leitores, o que representa uma média de cerca de 185
leitores mensais. Os meses com maior afluência foram Janeiro, Março e Julho, respectivamente com
208, 260 e 221 leitores.
Utilizaram pela primeira vez a nossa Biblioteca 111 leitores, com uma média etária de 49 anos, maioritariamente de nacionalidade portuguesa (cerca de 52%). Os novos leitores de outros países da CPLP representaram cerca de 22,5%, com particular destaque para o Brasil (cerca de 11,7 %), Moçambique (5,4%) e
Angola (4,5%). Os novos leitores europeus representaram 21,6%, ou seja, um aumento de 15,0%, face ao
ano transacto. Destacaram-se, nestes leitores, os de origem italiana (8,1%) e alemã (4,5%). Importa ainda
referir, que os leitores de nacionalidade norte-americana representaram 5,4% do total.
Em termos profissionais, a grande maioria dos novos leitores, eram estudantes universitários (25,2%),
professores (14,4%) e investigadores (12,6%), destacando-se ainda os arquitectos (7,2%).
Estes novos leitores recorreram à BSGL, em grande parte, para realização de trabalhos académicos
(metade das investigações). Destas, destacaram-se largamente as teses de doutoramento (25,2%), quase
o dobro do ano anterior. Importa ainda salientar que 50,6% destas estavam a ser realizadas por investigadores estrangeiros. Ainda no que concerne aos trabalhos académicos, assumiram alguma relevância as
teses de mestrado (13,5%) e outros trabalhos (10,8%)
Quanto a outros objectivos, refiram-se as pesquisas para publicações (cerca de 21,6%) e ainda outros
como preparação de comunicações em congressos, exposições e documentários.
Acerca da documentação consultada, é oportuno mencionar que 29 dos novos leitores incluiu cartografia na sua pesquisa e 21 consultou documentação inserida na secção de reservados. A consulta
de documentação cartográfica deu origem a 25 processos de reprodução fotográfica, num total de 63
documentos. Estes números levam a concluir, que a quase totalidade das consultas a documentos cartográficos deu origem a pedidos de reprodução.
Quanto às universidades frequentadas pelos novos leitores, destacaram-se a nível nacional, mais uma
vez, o ISCTE, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ainda a
Universidade de Coimbra.
No que diz respeito às universidades estrangeiras, mais uma vez a diversidade foi notória, destacando-se, as brasileiras, como a Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, a Universidade Federal
do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Paraná, mas também universidades americanas e europeias, nomeadamente a Columbia University, a State University of New York, University of Minnesota,
University of Texas, University of Michigan, Universitá de Roma “La Sapienza”, Universitá “Lá Fuscari”
– Venezia, Universitá de Pisa, Istituto Italiano di Scienze Umane – Firenze, Université Sorbonne Nouvelle, École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris, University of Kent, Univesity of Nottinghan,
University of East Anglia.
No que concerne aos temas de pesquisa, destacaram-se Moçambique e Angola (Urbanismo, Arquitectura, Cartografia, Antropologia, História Económica, Musicologia, Botânica e Silvicultura), mas
também Cabo Verde (Religião, Literatura e Estudos de Género), Guiné-Bissau (Antropologia e Carto-
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grafia). Os temas de Arquitectura, Urbanismo e Cartografia abrangeram também outros países como
Portugal, Brasil e Timor.
Em 2013 realizaram-se 4.251 registos, tendo a base de dados ultrapassado os 48.000. Destes novos
registos, 51,4% referem-se a analíticos, 44,7% a monografias e 3,9% a publicações em série. É oportuno
mencionar que este ano foram privilegiadas algumas temáticas, nomeadamente, o Brasil, a China e a
Cartografia de Portugal. Foram também informatizados os artigos da Revista Geographica, editada pela
SGL entre 1965 e 1973, preparando possíveis actividades na comemoração dos 50 anos desta revista,
em 2015. Iniciou-se também a informatização das publicações da SGL, estando neste momento já
disponíveis os títulos até 1936, colmatando assim, uma lacuna na nossa base de dados e que constitui
mais uma forma de divulgação dos trabalhos realizados pela SGL ao longo da sua já longa existência.
Contamos concluir esta informatização até final de 2014, para que possa ser totalmente disponibilizada,
no ano da comemoração dos 140 anos da SGL.
A progressiva informatização dos ficheiros manuais, constitui uma mais-valia da BSGL, não só para as
pesquisas dos leitores, mas também nas crescentes consultas que nos são solicitadas por telefone ou por
e-mail. Estas parecem apontar para um novo perfil de investigador, que procura realizar a sua pesquisa
à distância ou que só após a confirmação da existência de determinados títulos ou temáticas se dirige à
BSGL. Esta nova realidade deverá tornar-se no futuro ainda mais corrente, pelo que a disponibilização
da base de dados on-line, se torna cada vez mais premente. Poderá ainda ser equacionada a possibilidade
de disponibilização de um novo serviço, prestado de forma não gratuita, que incluía não só a realização
de pesquisas, mas que compreenda também, o envio de documentação digitalizada.
Este ano foi cedido, a título de empréstimo à Biblioteca Nacional de Portugal, alguma documentação que esteve patente na exposição Dos Céus ao Universo, que esteve patente de 2 de Maio a 26 de
Julho. A colaboração da BSGL com outras instituições, revela o reconhecimento que é dado ao acervo
documental da nossa Biblioteca, contribuindo para a abertura ao exterior, cativando outros públicos e
promovendo o prestígio da SGL.
Ainda no que concerne às relações com o exterior foram realizadas 23 mostras cartográficas e/ou bibliográficas direcionadas para cada grupo de visitantes à SGL. Destaque-se a visita realizada em Maio por
investigadores de Hong Kong e Macau, por ocasião da sua passagem por Lisboa, no âmbito da Conferência Internacional sobre Macau, realizada na Universidade de Lisboa. No mesmo mês, visitou também
a SGL a Vice-Ministra da Cultura na Namíbia. Foram então expostos alguns documentos cartográficos
relativos ao país e às nossas relações históricas.
No âmbito das conferências e seminários organizados pelas diversas secções da SGL, a Biblioteca
realizou pequenas mostras documentais relacionadas com as diversas temáticas, nomeadamente:
- 15 de Abril de 2013 – Seminário Ribacoa: História, Arte e Património;
- 29 de Maio de 2013 – Conferência Navegação às Canárias proferida pelo Comandante J. M. Malhão
Pereira;
- 27 de Junho de 2013 – Colóquio Brasil e Portugal – Unindo as duas Margens do Atlântico;
- 27 de Julho de 2013 – Congresso Internacional: A Ordem de Cristo e a Expansão;
Foram também realizadas outras mostras documentais, que decorreram por ocasião das variadíssimas
visitas dirigidas pelo Director desta Biblioteca, destacando-se a visita realizada pelos alunos de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e de um grupo de alunos de
La Rochelle, que incluíram a SGL na sua visita a Lisboa.
Durante o ano de 2013, esteve também patente na BSGL uma pequena mostra bibliográfica sobre
José Redinha, director do antigo Museu do Dundo e célebre etnógrafo, por ocasião dos trinta anos da
sua morte.
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Este ano o acervo da nossa Biblioteca foi enriquecido com 582 monografias, principalmente através
de ofertas, não só de instituições e sócios, mas também de outros leitores que aqui realizaram as suas
investigações em anos anteriores. Destaquem-se as ofertas do Exmo. Sr. Ministro da Solidariedade e da
Segurança Social Dr. Pedro Mota Soares, Eng.º Mimoso Loureiro, Dr. Martins Vieira, Dr. Pedro Avilez,
Dr. Jorge Paulino Pereira, Dr. Carlos Silva Rodrigues, Eng. Jorge Welsh e ainda do Dr. José Manuel
Palrós Marreiros. A nível institucional destaque-se o Arquivo Nacional de Angola e a Academia de
Música de Santa Cecília.
Foi criado este ano o Núcleo de Apoio à BSGL, com o objectivo de promover o estudo, discussão e
divulgação do acervo desta Biblioteca, junto dos sócios, cuja proposta de criação se anexa. Neste contexto, foi realizada uma conferência proferida pelo Professor Doutor João Pereira Neto sobre Diderot,
tendo estado patente na Biblioteca, em simultâneo, uma pequena mostra bibliográfica sobre o tema,
que incluiu alguns dos volumes da Encyclopédie Méthodique, obra rara em Portugal, de que Diderot foi
o seu primeiro editor.
Proposta de criação do “NÚCLEO DE APOIO À BIBLIOTECA DA SGL”
Com o objectivo de promover o estudo, a discussão e a divulgação junto dos sócios da SGL, de
obras de referência existentes na Biblioteca, propõe-se a criação de um Núcleo de Sócios, baseado nos
seguintes pontos:
O Núcleo de Sócios Apoiantes da Biblioteca será criado pela Direcção da SGL;
O Núcleo terá um coordenador, designado pela Direcção da SGL de entre os seus membros ou da
Comissão Revisora de Contas;
O Núcleo será constituído a partir de convites formulados pelo seu coordenador, nomeado pela
Direcção da SGL em exercício. Os seus membros cessarão as respectivas funções quando o coordenador
do Núcleo deixar de exercer as funções que tornaram possível a sua designação;
O coordenador do Núcleo submeterá à Direcção da SGL o seu plano de actividades, assim como o
relatório das actividades desenvolvidas;
A divulgação dos resultados das pesquisas do Núcleo deverá, em princípio, ser feita em reuniões ou
encontros efectuados na Biblioteca, devendo a mesma constar do relatório anual da Biblioteca;
Quando o interesse da pesquisa o justificar, poderá o Coordenador do Núcleo contactar os presidentes das mesas das comissões ou secções da SGL, com o objectivo de estas a incluírem em comunicações no âmbito das suas actividades.
Lisboa, 6 de Maio de 2013
João Pereira Neto, Secretário Perpétuo
José Dantas Saraiva
Nos termos da alínea b) desta proposta, a Direcção desta Sociedade designou para Coordenador no
Núcleo o Presidente da Comissão Revisora de Contas, Prof. Dr. José Dantas Saraiva.
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ACTIVIDADES DO MUSEU ETNOGRÁFICO
Professor Doutor João Pereira Neto
Diretor

Prof.ª Doutora Manuela Cantinho
Curadora

O Museu desempenhou as suas funções nas diversas vertentes com regularidade. Destacamos as
seguintes actividades:
Investigação/Estudo de colecções:
Manuela Cantinho - Prosseguiu a investigação sobre as colecções museológicas da SGL, tendo em
vista a abertura ao público da “Galeria do Oriente”. Para o efeito, tem vindo a realizar estudos comparativos no Museu Antropológico da Universidade de Coimbra.
Colabora na identificação e classificação da colecção africana do Museu Nacional de Arqueologia.
Colabora na identificação e classificação da colecção africana do Museu da Academia das Ciências
de Lisboa.
Rogério de Sousa - Prosseguiu o estudo da colecção egípcia da SGL.
Palestras/Comunicações:
Manuela Cantinho - “Viajar em África: a Expedição de Henrique de Carvalho à Lunda (1884-1888)”
(Associação de Cooperação e Cultura), Museu do Oriente, 23 de Março de 2013.
Manuela Cantinho – “Colecções Fotográficas da SGL” no curso de “Fotografia em Contextos Coloniais:
História, Arquivos, Colecções” (ICS-Universidade de Lisboa), 27 de Fevereiro e 28 de Maio de 2013.
Rogério de Sousa – “Typology of coffin decoration in the 21stDynasty: the contribution of the study of
the Eight Lot of Bab el-Gasus “, Second International Symposium of Egyptology, Universidade do Porto,
17th September 2013.
Rogério de Sousa – “Building catalogues: The concept of Architectonisation and the description of
coffins of the 21st dynasty”, First Vatican Coffin Conference, 19th June of 2013.
Visitas:
Realizaram-se visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia. O número de visitantes
– nacionais e estrangeiros – estima-se em cerca de 1.700.
Outras actividades:
Procedeu-se ao levantamento e orçamentação das vitrinas da Galeria do Oriente (Gal. 1 da Sala
Portugal), tendo em vista a total remodelação das mesmas, no que se refere ao sistema de iluminação,
substituição dos forros e pintura dos mesmos. Ficou concluída a primeira fase da obra - vitrinas frente
à tribuna de honra.
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O museu participou nos vários eventos realizados na SGL, nomeadamente exposições. Destaca-se o
apoio à exposição de pintura de Moita Macedo, no que se refere à orientação espacial e à conceptualização modelar expositiva.
Procedeu-se à manutenção do site sobre o ponto de vista informático e estético. Deu-se início aos
trabalhos para o lançamento de uma plataforma de pesquisa bibliográfica sobre culturas marítimas.
Laboratório Digital /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico
Deu-se continuidade à cobertura fotográfica de vários acontecimentos realizados na SGL, bem como
aos pedidos solicitados à Biblioteca e ao Museu, a considerar:
1 – Cerca de 63 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 2.548€.
2 – Cobertura e acompanhamento fotográfico de várias actividades da Sociedade, enriquecendo deste
modo o seu arquivo fotográfico com cerca de 600 novas imagens.
3 - 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.
4 - Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL, nomeadamente do seu
Boletim e da série Memórias n.ºs 13 e 15 (paginação, edição electrónica e tratamento de imagem) e
n.º 14 (orientação gráfica).
5 - Acompanhamento e orientação das diversas realizações efectuadas nas salas da SGL, nomeadamente
gravações de vários acontecimentos (filmes, discos, programas de estações de TV, reportagens, etc.).
6 - A Fototeca tem dado ainda continuidade ao levantamento dos conteúdos fotográficos, limpeza,
digitalização e acondicionamento das espécies.
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Agradecimentos de ofertas
Ofertas ao Museu:
Julieta Velhinho Pereira Nobre de Carvalho ofereceu 36 objectos da sua colecção ao Museu da SGL.
A Senhora Dona Julieta Nobre de Carvalho nasceu em Lagos a 15 de Fevereiro de 1919.
Casada com o General do Exército Português José Manuel de Sousa e Faro Nobre de Carvalho (1910-1988),
acompanhou o seu marido nas diferentes missões que este realizou às ex-colónias portuguesas, nomeadamente à
Índia, Cabo Verde, Angola e por último a Macau.
Desde muito nova demonstrou um grande interesse pela arte oriental, tendo conseguido obter grande parte
da sua colecção durante as duas estadias na Índia e posteriormente em Macau, onde o seu marido esteve com
governador entre 1966 e 1974. Aqui, as suas aquisições foram sobretudo feitas junto dos “tin-tins” (vendedores
de rua) na zona velha da cidade.
Na impossibilidade de se editar toda a colecção, publicamos alguns exemplares da mesma.
Lista de objectos oferecidos:
1. Três azulejos do 2º quartel do séc. XVII (?) (Índia)
2. Seis marcadores/formas de bolos (China)
3. Doze vidros de janela: azuis e brancos/grandes (China)
4. Dez vidros de janela: várias cores/pequenos (China)
5. Biombo pequeno: madeira e vidros coloridos (China)
6. Pé de Buda? (China)
7. Quinze peças de vestuário: seda bordada (China)
8. Quatro pratos brasonados
9. Duas peças Limoges
A Sociedade de Geografia de Lisboa agradece esta importante oferta, que vem enriquecer o seu Museu.
Manuela Cantinho

Fig. 1 – Marcador / forma de bolos (China)
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Fig. 2 – Azulejo (Índia)

Fig. 3 – Azulejo (Índia)
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Fig. 4 – Prato com brasão do Governo-Geral da Índia

Fig. 5 – Prato com brasão do Governo de Timor
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Fig. 6 – Vidro de janela (China)

Fig. 7 – Vidro de janela (China)
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Fig. 8 – Vidro de janela (China)

Fig. 9 – Vidro de janela (China)
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Fig. 10 – Peça de vestuário (China)

Fig. 11 – Colete (China)
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Ofertas à Fototeca.
O Dr. José Manuel Braga Dias sócio da SGL nº 19592 e presidente da Secção da Indústria ofereceu a
esta instituição uma colecção de 54 diapositivos a cores, feitos na Guiné-Bissau em 1970.
A colecção foi entretanto intervencionada, no sector de fotografia da SGL, para recuperar a qualidade da cor.
O Dr. Braga Dias fez acompanhar a sua oferta de um texto informativo, no qual nos elucida sobre os
contextos de recolha do material fotografado que publicamos a seguir.
Na impossibilidade de editarmos toda a colecção publicamos alguns exemplares da mesma, a título
ilustrativo. Para efeitos de consulta a colecção passa a designar-se “Colecção Braga Dias-Guiné70”.
A Sociedade de Geografia de Lisboa agradece esta valiosa oferta.
Memórias da cidade de Bissau e subúrbios.
Esta coleção de diapositivos recolhidos no ano de 70 em Bissau e subúrbios, apenas tem como finalidade
mostrar alguns aspetos da principal cidade de um Território que sofria as agruras da guerra. Cidade, a que os
guineenses incorporaram o nome na designação do seu novo país, foi o principal centro urbano ou “praça” -designação que as populações designavam os povoados de tipo europeu-, e constituiu o maior centro difusor da
cultura portuguesa. Cidade que parecia sufocar com os subúrbios, em que a habitação tradicional, “morança”, de
telhados de colmo e de forma redonda dava lugar a habitações em que os telhados de zinco e de forma retangular
ou quadrada passaram a dominar a paisagem. Subúrbios que devastavam os palmares e reduziam os campos de
cultivo do arroz “bolanhas”. E, também nos reordenamentos construídos junto às estradas que ligam a capital às
povoações vizinhas, para onde eram deslocadas as populações devido a questões de segurança, adotou-se também
a nova forma retangular e o zinco para as coberturas. Mas se algumas vivendas procuravam dar um toque de
modernidade a uma cidade com um centro comercial tradicional, muitas vezes, apenas uma rua separava a então
“cidade branca” da tradicional “cidade negra”. O dinamismo dos mercados tradicionais nos subúrbios contrastava
com as lojas tradicionais do centro. Cidade que começava a ser “invadida” por novas viaturas militares e civis que
contrastavam com as velhas viaturas que se arrastavam pelo asfalto quente. Cidade que era um centro multicultural, em que o animismo, o cristianismo e o islamismo viviam paredes meias, se bem que este último mostrasse um
maior crescimento. O crioulo, língua franca desta cidade, e também no restante território, convivia com os vários
dialetos e o português. Cidade em que os edifícios públicos se destacavam com uma traça austera e as estátuas aos
heróis portugueses ligados à história dos descobrimentos e da colonização mostravam a presença portuguesa. Mas
se o coreto, padrão de cultura portuguesa, que espalhamos pelas novas terras descobertas, aparecia como meio
lúdico a fortaleza da Amura atestava a outra presença da cultura portuguesa. Fortaleza que sobranceira ao porto do
Piguiquiti, e em frente ao Ilhéu do Rei, dava a garantia de segurança desta “praça” ao longo dos tempos. E o porto,
batido pelas águas lamacentas do rio Geba, como todos os portos, apresentava um movimento intenso. Cidade
que começava a ter, por necessidade de um amento de uma população flutuante, novos e modernos restaurantes
dos quais ficavam na memória dos que por lá passavam o “Solar dos Dez” e o “Pelicano”, este último junto ao
porto. E junto aos mercados, restaurantes, bares e tabernas da cidade e subúrbios, os abutres a que os naturais dão
o nome de jagudis, aguardavam pelos restos da comida. Nos dias de festa, a cidade e os seus habitantes com danças
e cantares tradicionais manifestavam-se junto ao palácio do Governador ou estádio de futebol. E as manifestações
tanto podiam ser do dia dez de junho, desfile militar, principalmente dos comandos africanos, ou por altura do
“Congresso do Povo da Guiné”. Cidade que adormecia acalorada, por vezes, mais cedo por falta de energia, e acordava de vez enquanto com um nevoeiro que recordava outras terras. Mas as transformações evidentes desta “praça”, nos anos setenta, eram fruto de um dinamismo que as suas gentes de várias procedências lhe emprestavam.
Estas fotos representam um pouco de um tempo que existiu e foi vivido intensamente por quem por lá viveu.
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diapguiné11
Edificio dos CTT

diapguiné13
Zona velha de Bissau

diapguiné20
Comemorações de apoio
a Portugal
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diapguine32
Uma rua em Bissau

diapguiné35
Monumento comemorativo
do 5º Centenário ds morte
do Infante D. Henrique

diapguiné36
Porto de Pidjiquitii
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diapguiné40
Vista aérea de Bissau

diapguiné46
Actividade de pesca

diapguiné52
Bairros novos em construção
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