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Nota prévia

Em 2015 a Sociedade de Geografia de Lisboa comemorou os 140 anos da sua fundação.
Quisemos comemorar condignamente esta efeméride e organizámos um conjunto de dez 

conferências que, de Janeiro a Novembro de 2015, trataram de temas importantes na e para 
a “vida” da Sociedade de Geografia.

Os textos dessas conferências são agora reunidos neste número do Boletim da SGL e ofere-
cidos aos sócios da nossa Sociedade de Geografia.

Informação útil da vida da Sociedade de Geografia de Lisboa, que está vivendo situação 
delicada da sua existência e futuro, complementa o conjunto de conferências realizadas e aqui 
apresentadas.

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 
Prof. Luís Aires-Barros
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SOCIEDADE 
DE 

GEOGRAFIA 
DE 

LISBOA
1875 -  2015

140 ANOS
A Sociedade de Geografia de Lisboa comemora, em 2015, cento e 
quarenta anos da sua fundação. É uma efeméride que merece ser 
evocada pois ao longo deste quase século e meio de existência, 
o seu papel, na Sociedade Portuguesa e consequentemente na 
História e na Cultura nacionais, foi relevante.
O Ciclo de Conferências que se realizarão em 2015, com ritmo 
mensal, procurarão salientar o papel relevante da Sociedade de 
Geografia de Lisboa na comunidade, ao longo da sua existência.

          Luís Aires-Barros
	 	 	 															Presidente	da	Sociedade	de	Geografia	de	Lisboa

Rua das Portas de Santo Antão, 100 – 1150-269 Lisboa  
Tel. 213425401/5068  -  Fax 213464553
E-mail: geral@socgeografialisboa.pt  -  www.socgeografialisboa.pt

Ciclo de Conferências – 2015

28 de Janeiro - Prof. Doutor Adriano Moreira
“A conjuntura internacional em 1890”.

25 de Fevereiro - Prof. Doutor João Pereira Neto
“Luciano Cordeiro no contexto da época da fundação 
da Sociedade de Geografia de Lisboa”.

24 de Março - Prof. Doutor Ilídio Peres do Amaral
“O papel da Sociedade de Geografia de Lisboa na 
delimitação das fronteiras das antigas colónias 
portuguesas em África e de Timor”.

28 de Abril -	Dr.	João	Abel	da	Fonseca
“A Sociedade de Geografia de Lisboa e as explorações 
geográficas de Angola à contra-costa”.

26 de Maio - Prof. António Vermelho do Corral 
“A Sociedade de Geografia de Lisboa e as Ciências 
Sociais”.

23 de Junho - Prof.	Doutor	António	Dias	Farinha 
“O valor do Boletim da Sociedade de Geografia de 
Lisboa (1876-2014) para a História de Portugal”.

28 de Julho - Alm. José Bastos Saldanha 
“A Sociedade de Geografia de Lisboa, a Marinha e o Mar”.

29 de Setembro - Doutora Manuela Cantinho 
“O espólio cultural da Sociedade de Geografia de 
Lisboa: o museu etnográfico e histórico, a biblioteca, a 
cartoteca”.

27 de Outubro - Prof. Doutor Mário Avelar 
“Os literatos na SGL”.

10 de Novembro - Prof.	Luís	Aires-Barros	
“Os 140 anos da Sociedade de Geografia de Lisboa”.

Todas as conferências realizam-se às 17,30 horas na sede da S.G.L.

PORTUGAL
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INVESTIGAÇÃO 
DE CAMPO
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BIBLIOTECA

GUINÉ-BISSAU

TIMOR
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CARVALHO

GAGO COUTINHO

ORDEM DE CRISTO

REI D. LUÍS

LUCIANO 
CORDEIRO

SERPA PINTO

R. IVENS

H. CAPELLO

DESIGN: Carlos Ladeira e Página Ímpar

Cartaz comemorativo dos 140 anos da SGL.
Design de Carlos Ladeira e Nuno Salvado / Página Ímpar
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A Sociedade de Geografia  
e o Conceito Estratégico Nacional

Adriano Moreira 
Presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa 
Professor Emérito da Universidade Técnica de Lisboa 
Presidente Honorário da Sociedade de Geografia de Lisboa

Antes de me debruçar sobre a presença secular da Sociedade de Geografia na vida portu-
guesa, quero insistir na tese de que os Lusíadas de Luís de Camões formularem, em vésperas 
de uma crise nacional que marcou para sempre o nosso povo, um conceito estratégico nacio-
nal, e também europeu. Ocupei-me pela primeira vez deste tema na apaixonante Manaus 
amazónica, quando fui recebido na sua Universidade, como Doutor H. C., no ano longínquo 
de 1972, já em vésperas do fim do Império Euromundista, cujo ponto final foi o 25 de Abril 
de 1974.

Segundo Gomes Eanes de Azuzara, na Crónica da tomada de Ceuta por El Rei D. João I, 
foi no verdadeiro Conselho de Estado em que o Rei se reuniu com a Ínclita Geração dos altos 
infantes, que “foi resolvido o primeiro passo de um projeto que, na fala do Velho do Restelo, 
poderia ter ficado continental ainda, porque simplesmente marroquino”.1 Foi neste projeto 
que apaixonadamente alinhou o poeta, “escrevendo o mais glorioso dos manifestos para a 
mais espetacular gesta do Ocidente cristão… Lançando a mais solene das alegações no pro-
cesso do desígnio nacional”.2 Nesse poema definiu a ambição de uma unidade europeia, 
sendo o Reino Lusitano “cabeça da Europa Toda”.3 Não foi demorada, no tempo longo da 
história, depois da India que a nova geração veria cair das mãos portugueses no século pas-
sado, para que Alcácer Quibir (1578), pela mão de um inocente elevado às responsabilidades 
de reinar, marcasse para sempre a maneira de ser portuguesa. De facto, são numerosos, e não 
apenas de estrangeiros, os comentários e diagnósticos, sempre de crítica compassiva ou desde-
nhosa, a respeito do carater do povo responsável pela mediação demorada até chegar ao glo-
balismo, ou à mais humana conclusão da terra morada comum dos homens, e dignidade igual 
de todas as culturas, religiões, povos, e simplesmente seres humanos. O douto Jorge Dias, que 
tanto honrou a ciência portuguesa, esta casa, a Universidade de Coimbra e a hoje de Lisboa, 
escreveu que “o Português, é sobretudo, profundamente humano, sensível, amoroso e bon-
doso, sem ser fraco. Não gosta de fazer sofrer e evita conflitos, mas ferido no seu orgulho, 

1 Adriano Moreira, Da Utopia à Fronteira da Pobreza, INCM, Lisboa, 2011, pg. 23.
2 Idem, pg. 23 (a) Canto III – XX.
3 Idem, pg. 23 (a) Canto III – XX.
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pode ser violento e cruel”, ensinando ainda que o elemento unificador deste peso de múltiplas 
misturas étnicas, foi o Oceano Atlântico. Ainda recentemente, o amigo de Portugal e dos 
portugueses, Barry Hatton, num livro traduzido para português neste ano, vai colecionando, 
ao lado de comentários de visitantes estrangeiros, que em regra estimam o clima, mas não 
louvam os habitantes, sentenças de intelectuais nacionais que o ajuízam do povo como que 
para comprovar que o olhar das coisas, muda as coisas. Alinha Teixeira de Pascoaes, D. Pedro 
V, o padre Vieira, e até Fernando Pessoa que terá escrito que Portugal era, no seu tempo, “um 
pingo de tinta seca da mão que escreveu Império”.4 Não é invulgar que o Fado sirva de teste-
munha da falta de vigor perante o infortúnio, fazendo avultar debilidades cívicas, discurso a 
que não faltam acompanhamentos de comentários de estadistas, alguns, como João Franco 
nas memórias sobrantes de um governo infeliz, pensando que a medida necessária, mas não 
tentada, seria mudar de povo, não de regime, de costumes das forças políticas, dos efeitos 
causados pelas estruturas governativas extrativas e não inclusivas, como o credo dos valores 
aconselha. Pela linha de estímulo que se encontra no livro recente do anúncio do Cardeal 
Manuel Clemente sobre A Nova Evangelização, podemos admitir que os juízos depreciativos 
tenham melhor visão em D. Pedro V, quando, no século XIX, que o citado autor lembra, 
escreveu que Portugal era “uma sociedade desmoralizada pelas memórias da grandeza do seu 
passado e pela visão de sua perda”. De facto, é surpreendente que um Rei vencido tenha sido 
transformado, com o sebastianismo, em esperança de um futuro restaurado dos sofrimentos 
sofridos nesta terra que, como disse o Cardeal, “nos calhou ou em que encalhámos”. Talvez 
seja de pensar se não é ainda o luto não terminado pela morte do jovem Rei, e com ela da 
grandeza que, repetidamente, a evolução do mercado teimou em demonstrar que excedia a 
capacidade dos dirigentes, da estrutura política, dos sacrifícios impostos, e dos excessivos 
impostos. Talvez o primeiro escritor que chamou lucidamente a atenção responsável por este 
facto, tenha sido Almeida Garrett, que enunciou o tema de Portugal na Balança da Europa, 
uma condição que evoluiu, em nossos dias, para Portugal no Globalismo mal sabido, e com 
o nível do bem comum modestamente medido e subordinado a querelas secundárias que 
esquecem que uma das principais causas da pobreza das Nações tem origem na estrutura polí-
tica extrativa. Justamente a Sociedade de Geografia surge num clima internacional em que 
avulta o Ultimatum de 1890, um golpe violento da balança da Europa, isto é, do alinha-
mento dos poderes dominantes no Mundo em mudança. Foi justamente o sentido patriótico, 
que animou o grupo de portugueses lúcidos, que não se perderam a meditar no pessimismo 
de Queiroz, na imagem de terra de suicidas como pareceu a Unamuno, mas que anteciparam 
o movimento internacional, que procuraram mobilizar o povo e não minimizar o povo, cha-
mando o saber e o saber fazer a colocar um ponto final no luto pela morte de D. Sebastião. É 
de notar que a fundação da Sociedade de Geografia, em 1875, antecedeu o ultimatum de 
1890, porque os fundadores acompanhavam o movimento que na época multiplicou socie-
dades congéneres, conscientes de que o saber é uma componente da soberania, indispensável 
para salvaguardar os interesses nacionais. Nos Estatutos, ainda em vigor, afirma-se “o estudo 

4 Barry Hatton, Os Portugueses, Clube do Autor, Lisboa, 2013, passim.
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e a consulta dos meios de melhorar, aproveitar e desenvolver as forças e recursos naturais e 
económicos de Portugal, e, especialmente dos seus domínios ultramarinos”. Conviria, num 
corolário deste preceito, lembrar especialmente o nome de Luciano Cordeiro, nascido na 
transmontana cidade de Mirandela, que foi morada dos Távoras, e viveu entre 1844-1900. 
Companheiro de Teófilo Braga e de Pinheiro Chagas, apercebeu-se da conjuntura internacio-
nal em mudança, e da ameaça aos interesses coloniais portugueses, em vista do movimento 
das potências, especialmente da incómoda aliada que foi a Inglaterra. É nas suas mãos que, 
nessa data, se levanta com maior firmeza a bandeira do conceito estratégico ultramarino por-
tuguês. Sem a sua obra não haveria o movimento nacional que militarmente teve o seu sím-
bolo em Mouzinho de Albuquerque, mas nele estava o saber, o poder da voz contra a voz dos 
poderes que contrariavam os interesses portugueses. Devemos lembrar algumas das suas obras 
escritas: Primeira Exposição Portuguesa no Rio de Janeiro (1879), Emigração – Relatório e 
Projeto de Regulamento (1883), Exploração do Cunene (1877), Cours Colonial Portugais 
(1878), devendo-se à Agência Geral das Colónias a publicação, em 1935-36, dos três volumes 
sobre Questões Histórico-Coloniais, e a Cordeiro de Sousa o estudo sobre Luciano Cordeiro, 
de 1936, assim como a Joaquim Bensaúde o longo estudo, de 1927, sobre a sua obra. Nesta 
data de celebração não vale a pena perder tempo com as agressões que realmente sofreram os 
interesses portugueses, nem ela marca o sofrimento suicida que atingiu o herói Militar de 
África que foi Mouzinho, mas também o desiludido Antero, crente de que “a alma moderna 
morreu dentro de nós”, acusando a Igreja de ter gerado “imbecis obedientes”. Nem o pri-
meiro optou por ter na outra mão “a pena”, nem o segundo compreendeu que não era razoá-
vel atribuir ao povo os “vícios da governação”, uma das principais causas da pobreza das 
nações. A Sociedade de Geografia sustentou uma filosofia diferente, quer mobilizando o 
saber, quer enriquecendo o sentido nacional, que nunca se recebe a beneficio de inventário, 
estimulando os estudos pelas suas múltiplas secções, criando as semanas do Ultramar devota-
das à relação do passado vivido com o futuro a construir, enriquecendo a sua biblioteca, a 
cartografia, o museu, destacando a homenagem devida aos que aqui receberam o respeito e 
agradecimento pelo civismo da vida, documentando no valioso Boletim as suas atividades 
cientificas e culturais, nos domínios da história, da antropologia, da arqueologia, da geografia, 
sempre presidida e servida gratuitamente por uma longa série de dirigentes e colaboradores 
que vai tentando salvar do esquecimento. Mas se a fundação da Sociedade de Geografia ante-
cipou, pelo saber, a época de sofrimentos que incluiu o ultimatum, a mudança de regime que 
foi precedida do assassinato de D. Carlos, procurando mobilizar o saber fazer com a Escola 
Colonial que evoluiria para o atual Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Uni-
versidade de Lisboa, também foi pelo saber que antecipou o fim do colonialismo ocidental, e 
principalmente Euromundista, com os dois Congressos das Comunidades Portuguesas, o 
primeiro de 1964, decorrendo em Lisboa, Guimarães e Coimbra, o segundo de 1966, a bordo 
do Infante D. Henrique, na rota de Vasco da Gama para a Índia, partindo do então Lourenço 
Marques até Nacala, reunindo representantes das nossas comunidades ao redor da terra, e 
com a participação de respeitados e autorizados representantes de todas elas: foi na Ilha de 
Moçambique, numa cerimónia impressionante que pela primeira vez flutuaram juntas as 



14

Sociedade de Geografia de Lisboa

bandeiras de Portugal e Brasil, sendo o ministro da educação do Brasil que proclamou: “aca-
bamos de dar o primeiro passo da pátria maior”. A CPLP, como sempre reconheceu o Embai-
xador José Aparecido de Oliveira, brasileiro e verdadeiro dinamizador do aparecimento da 
organização, encontra ali a sua pedra fundadora, assim como o Instituto Internacional da 
Língua Portuguesa o teve na então fundada, pela Sociedade de Geografia que a alberga, Aca-
demia Internacional da Cultura Portuguesa. Porque é uma casa onde se sabe que não se cons-
troem casas sobre água nem crescem as árvores sem raízes, não seriamos fieis às raízes se não 
nos inquietássemos com a nova mudança da conjuntura mundial, com o globalismo de estru-
tura mal conhecida, com a crise mundial financeira e económica que ressuscitou na Europa o 
Limes Romano, ficando sem conceito estratégico e sem saber se teremos uma Alemanha 
europeia ou uma Europa alemã, abrangidos pela área europeia da pobreza, sofrendo um pro-
tetorado que deu por acabado no ano findo mas sem ter apagado os “passos na areia” de que 
falava o Professor Craveiro Lopes. E por tudo isto justificadamente inquietos com a deriva em 
curso da CPLP, com o enfraquecimento do atlantismo que salvou a Europa na guerra de 
1939-1945, e com as ambições que crescem contra o direito nacional à sua plataforma conti-
nental, em perigo que acumula a decisão da Comissão Europeia de definir um “Mar euro-
peu”, e com a paixão súbita do governo espanhol pelo que está marcado pelo que chama 
rochedos e são parte do Arquipélago da Madeira. O espirito da geração de Luciano Cordeiro 
não morreu nesta casa, e por isso celebrou a fundação do que foi a sua principal obra, a Socie-
dade de Geografia, voltando a assumir responsabilidades na busca de um futuro com digni-
dade igual e esperança entre as Nações, atendendo à realidade dos novos tempos, mas sabendo 
que as árvores não crescem sem raízes. Vamos continuar a cuidar da árvore.

Sociedade de Geografia de Lisboa
28/01/2015
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1 “Tradição e renovação - Uma perspetiva antropológica acerca da ação desenvolvida pela Sociedade de Geografia de 
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decurso desta ultima atividade, teve oportunidade de conhecer, de uma foram distanciada e respeitosa, o Almirante 
Gago Coutinho que faleceu em 1959.Normalmente eramos os únicos frequentadores da Biblioteca; e é curioso reve-
lar que ambos nos interessávamos pela “National Geografic Magazine” revista que, então, não era muito divulgada 
em Portugal, ao que parece por razões politicas.

Luciano Cordeiro no Contexto da Época da Fundação  
da Sociedade de Geografia de Lisboa

João Baptista Nunes Pereira Neto 
Secretário Perpétuo e Diretor da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa

1.1 Enquadramento Teórico e Metodológico

O autor desta conferência define-se a si próprio como um antropólogo cultural, com especial inte-
resse no estudo da cultura organizacional de instituições, públicas e privadas, com e sem fins lucrativos.

Este estudo surge na sequência do apresentado, uma década atrás, no âmbito das comemo-
rações dos 130 anos da Sociedade de Geografia de Lisboa1 pelo que se recomenda a consulta 
da bibliografia especializada aí referida, particularmente a do professor João Bilhim e a do 
autor destas linhas. Sugere-se também a consulta de 5 obras publicadas posteriormente. São 
elas: Understanding Organizational Culture de Mats Alvesson2 Managing Social and Ethical 
Issues in Organizations de Sthefen W. Gilliland . Dirk D. Steiner e Daniel P. Skarlicki ,3;The 
Culture Code- And Ingenious way to undersantand why people around the world live and 
buy as they do, de Clotaire Rapaille4; The Antropology of the State , edited by Aradhama 
Sharma and Akhil Gupta5 e Corporate Culture- Illuminating the Blak Hole de Jerome Want6. 
Todas elas proporcionaram um bom entendimento acerca do mérito da ação desenvolvida 
por Luciano Cordeiro, como delineador dos padrões da cultura organizacional que, ao longo 
de 14 décadas, tem tipificado a ação desenvolvida por esta sociedade7.

A metodologia adotada baseia-se exclusivamente na observação documental, no que se 
refere ao período que decorreu entre 1875 e 1955, ano em que o autor começou a frequentar 
a Biblioteca da S.G.L.8
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Tendo entrado para sócio em 1963, quanto aos fenómenos ocorridos a partir dessa data, o 
seu conhecimento - sem ignorar a observação documental- fundamenta-se essencialmente no 
fruto da observação direta de caracter participante. 

Em matéria de sistematização, procura-se apresentar, inicialmente, a situação existente, fora 
de Portugal, a nível do conhecimento geográfico e do enquadramento de populações com 
usos e costumes diferentes daqueles em que se enquadravam, não só as populações europeias 
mas, também os colonizadores, particularmente nos EUA.

Seguidamente, tenta-se mostrar quem era Luciano Cordeiro, particularmente no que se 
refere à sua formação; e como eram, em 1875, o Estado Português e as instituições que o 
suportavam. Feito isto, procura-se evidenciar o desfasamento existente entre o aparelho do 
Estado- incluindo o Rei- e a Sociedade Civil. 

Na sequência desta descrição, apresenta-se aquilo que tem que ser considerado como uma 
revolução organizacional, a nível do exercício do poder real, que teve lugar, quando Luciano 
Cordeiro convenceu o Rei D. Luís a aceitar os títulos de Protetor da Sociedade de Geografia 
e de Presidente de Honra da mesma instituição. O Rei passou, deste modo, a atuar numa 
posição central entre o aparelho do Estado anquilosado, quase ridículo, e a elite da sociedade 
civil integrada na Sociedade de Geografia de Lisboa. Feito isto, procura-se evidenciar o que 
aconteceu, já no reinado de D. Carlos, após a inauguração do edifício da Sociedade de Geo-
grafia de Lisboa em 1897, particularmente no que se refere ao aproveitamento, pelo monarca, 
da potencialidade do novo edifício.

Com aquele enquadramento passar-se-á a mencionar os principais padrões da cultura orga-
nizacional definida por Luciano Cordeiro, particularmente no que se refere ao funciona-
mento da Direção e ao relacionamento desta com as Comissões e Secções.Feito isto, procu-
rar-se-á mostrar, através de breves referências, não só que o sonho de Luciano Cordeiro se 
realizou mas que a realidade e algumas perspetivas de futuro estão a ir substancialmente para 
além desse sonho.

2. A situação existente em 1875, fora de Portugal, a nível do conhecimento geográfico e do 
enquadramento das populações com usos e costumes diferentes daqueles em que se integravam 
não só as populações europeias mas, também os colonizadores, particularmente nos EUA.

Uma análise da publicação periódica “Le Tour du Monde” revela que, de uma maneira 
geral, havia interesse pelos sucessos alcançados pela luta contra a escravatura em Africa. Para 
além disso, os textos publicados revelam existir, por parte dos leitores, interesse em conhecer 
os usos e costumes das populações diferentes. A título de exemplo, mencione-se que, num 
longo artigo sobre a China, existe uma breve referência a Macau. A propósito deste território, 
só eram citados Camões e o desenhador Chinery que viria a doar uma parte substancial da 
sua obra à Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Refira-se ainda, em relação aos EUA, que os textos publicados nesta revista revelavam que 
– depois de décadas persecutórias dos indígenas - se registava interesse pelas populações do 
Nordeste, particularmente da Costa do Pacifico.
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3. Quem era Luciano Cordeiro e sua formação académica

Nasceu em Mirandela em 1844. Um mês após o seu nascimento, a família veio para Lis-
boa. Alguns anos depois acompanhou a família quando esta se dirigiu para o Funchal. Fez aí 
o curso liceal.

Regressou a Lisboa para frequentar, na Escola Politécnica, as cadeiras necessárias para a 
admissão na Escola Naval. Algum tempo depois da promoção a Guarda Marinha deixou a 
carreira militar. Matriculou-se no Curso Superior de Letras. Após a conclusão deste curso, foi 
professor do Colégio Militar.

 Posteriormente, concorreu a professor do Curso Superior de Letras. Foi aprovado em 
mérito absoluto. Em mérito relativo foi aprovado Teófilo Braga que viria a ser o primeiro 
Presidente da Republica. 

Luciano Cordeiro concorreu e ficou aprovado no concurso para 1º Oficial do Ministério 
dos Negócios do Reino. Posteriormente exerceu, interinamente, os cargos de Chefe de Repar-
tição e Diretor Geral.

No domínio empresarial fundou, conjuntamente com o seu irmão, a Companhia Carris.
A nível internacional distinguiu-se como consultor da delegação portuguesa á Conferência 

de Berlim. No desempenho destas funções, foi o grande defensor dos interesses Portugueses. 
A ele se deve tudo o que se conseguiu, de positivo, nesta reunião internacional.

A nível da política interna foi deputado, tendo exercido estas funções com rigor e eficácia.
No que se refere á Sociedade de Geografia de Lisboa foi seu fundador e Secretário Perpétuo. 

Foi muito hábil quando fez os convites para sócios, que nem sempre foram aceites.

4. O desfasamento existente em Portugal, até 1874, entre o aparelho de Estado, incluindo 
o Rei, e as entidades mais representativas da sociedade civil não pertencentes á nobreza.

O aparelho de Estado existente em Portugal, em 1874, era incompatível com as ambições de 
um país, que se queria equiparar a outros estados europeus em matéria de projeção internacional.

O conjunto constituído pelo Rei, pela Corte e pela Nobreza, a nível organizacional tinha 
a sua ação limitada por um protocolo que, por ter facetas incompatíveis com a época, gerava 
um verdadeiro menosprezo, a nível internacional, como o poderá demonstrar o caso da 
entrega do barrete cardinalício ao Cardeal Patriarca de Lisboa.

No que se refere à administração pública, embora tivessem existido ministros com alta 
capacidade, o aparelho de Estado, no seu conjunto, terá que ser considerado como inexpe-
riente, caro e mesmo ridículo; visto que, praticamente, só se interessava em captar votos e 
em conseguir lugares do funcionalismo publico para familiares e amigos, como se pode ver 
através dos diplomas de atribuição das “cadeiras “ do professorado primário.

O ensino superior, essencial á formação de líderes, tinha um impacto muito limitado, uma 
vez que, embora existissem escolas superiores em Lisboa e Porto, a Universidade de Coimbra, 
a nível administrativo, parecia dar prioridade aos assuntos relacionados com a Faculdade de 
Teologia.



18

Sociedade de Geografia de Lisboa

Entre este aparelho de Estado e a Sociedade Civil, havia -sob o ponto de vista politico 
-aquilo que pode ser considerado como um autentico vazio. Na Sociedade Civil havia uma 
elite que embora tivesse, em certas condições, direito a voto, era completamente ignorada em 
virtude dos seus membros não pertencerem à nobreza.

5. A autentica revolução organizacional resultante do fato de Luciano Cordeiro ter con-
seguido convencer o Rei D Luís, a aceitar os títulos de Presidente de Honra e Protetor da 
Sociedade de Geografia de Lisboa

5.1- Reinado de D. Luís 
O Rei, que ascendeu a estas funções inesperadamente face ao falecimento prematuro do seu 

irmão D Pedro V, era uma individualidade interessada por assuntos científicos e culturais, admi-
tindo-se mesmo que ele tivesse sido o autor duma tradução da peça Hamlet de Shakespeare. Deste 
modo aceitou, por influência de Luciano Cordeiro, os títulos de Presidente de Honra e Protetor da 
Sociedade de Geografia de Lisboa. Com esta aceitação, verificou-se, a nível politico uma autêntica 
revolução, visto que o Rei passou a posicionar-se num centro político, equidistante do aparelho 
do Estado e da Sociedade de Geografia de Lisboa, onde se concentravam as individualidades mais 
representativas da sociedade civil, mais precisamente nos meios científicos e intelectuais, isto sem 
excluir nobres, com mérito, que eventualmente tivessem sido convidados e aceitassem o convite.

5.2 – Reinado de D. Carlos
De uma maneira geral, D. Carlos continuou a ação desenvolvida por D. Luís no seu rei-

nado. Há, no entanto, um facto que mudou a sua relação com a Sociedade de Geografia de 
Lisboa. Referimo-nos à inauguração do edifício desta Sociedade em 1897. Desde o momento 
em que esta ocorreu, as fotografias revelam-nos uma nova atitude do monarca português 
em relação às altas individualidades estrangeiras que visitavam o país. As cadeiras reais que a 
Sociedade ainda conserva, serviam para o Rei e Rainha de Portugal, para o Chefe de Estado 
estrangeiro e para outras personalidades da Família Real Portuguesa. As fotografias revelam a 
presença, na cadeira do Chefe de Estado estrangeiro, do Kaiser da Alemanha, do Rei Eduardo 
VII e de Presidentes da República de França e do Brasil. Essas cadeiras – tronos serviram tam-
bém para afirmar a presença Real em eventos de caracter internacional, realizados em Lisboa, 
como aconteceu com o Congresso de Medicina de 1907.

6. Os principais padrões da cultura organizacional definidos por Luciano Cordeiro

6.1- Enquadramento estatutário
Estes padrões estão definidos nos Estatutos Gerais da Sociedade, aprovados pela assembleia 

geral em sessão de 3 de Junho e sancionados por alvará em 8 de Julho de 1895.
O artigo 1º - (Caracter legal da Sociedade) diz que esta, fundada em 10 de Dezembro de 

1875, continua a ser uma sociedade civil de estudo, discussão, consulta, cooperação e propa-
gação científica e patriótica, constituída e funcionando, por tempo ilimitado, nos termos e 
condições das Leis Portuguesas, sob o nome de “Sociedade de Geografia de Lisboa”. 
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O artigo 2º (Fins da Sociedade) apresenta os fins da Sociedade dos quais, a seguir se trans-
crevem os seis primeiros, considerados como os mais representativos dentro do âmbito deste 
estudo. 

1º O estudo e conhecimento da Geografia nos seus diversos ramos, princípios, relações e 
progressos;

2º O estudo e o conhecimento especial da Geografia, da História e da Etnologia portu-
guesa;

3º A demonstração científica do lugar de Portugal na história da civilização, e em especial, 
na história da geografia, da navegação e do comércio, bem como a reivindicação histórica dos 
seus direitos e da sua individualidade independente e soberana;

4º A colheita, discussão e vulgarização de notícias e documentos que façam mais e melhor 
conhecidos os territórios e povos incluídos na soberania ou influência de Portugal, fora da Europa;

5º O estudo e a consulta dos meios de melhorar, aproveitar e desenvolver as forças e recur-
sos naturais e económicos de Portugal e, especialmente dos seus domínios ultramarinos;

6º O estudo e auxílio das colonias Portuguesas existentes em país estrangeiro, no sentido 
de nelas conservar, fortalecer e desenvolver, e por elas fazer servir e honrar, a tradição, o sen-
timento e os interesses da Nacionalidade Portuguesa; 

O artigo 3º debruça-se sob a forma de realização dos seus fins, dizendo, no que mais inte-
ressa a este estudo, o seguinte: 1º Admitindo, congregando e incorporando nela, nas con-
dições do estatuto, os indivíduos nacionais e estrangeiros que possam e queiram cooperar 
e contribuir para os fins sociais; 4º Fundindo em si, no interesse do desenvolvimento e na 
facilidade no trabalho e na cooperação científica nacional, quaisquer instituições, sociedades, 
ou gremiações portuguesas de estudo ou de diversão instrutiva, bem como associando-se ou 
confederando-se com elas, sem prejuízo do próprio caracter, autonomia e fins.

6.2 – A direção social 
O artigo 51º diz que a Direção da Sociedade é permanentemente constituída e exercida por 

um corpo de 15 diretores eleitos pela Assembleia Geral e composto de:
Um Presidente da Sociedade que é o da Mesa da Direção; dois Secretários Gerais, dos 

quais um será Secretário Perpétuo, havendo-o, e que serão igualmente os secretários da Mesa 
e Direção.

Mais doze diretores vogais, entre os quais a direção escolhe: 
Quatro Vice-presidentes 
Dois Vice-Secretários
Um Tesoureiro
E os que entenda conveniente que dirijam os mais serviços sociais ou supram os impedi-

mentos e faltas dos mais diretores.
Desde há muitos anos, passaram a ser designados um Diretor do Museu e um Diretor da 

Biblioteca. 
As questões relativas às instalações e a policia da sede social estarão a cargo do Secretário 

Perpétuo, havendo-o, ou do Secretário Geral mais antigo.
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Somente podem ser eleitos para diretores os sócios ordinários que se achem nas seguintes 
condições:

Que sejam cidadãos portugueses
Que não estejam ao serviço do Estado ou Governo estrangeiro
Que contem, pelo menos, um ano de inscrição ininterrupta;
Que pertençam a alguma das Comissões Gerais ou das Secções Profissionais 
É incompatível com o cargo de Diretor:
Com residência legal ou habitual fora de Lisboa
Com ausência prolongada além de 3 meses, da Sede Social, salvo por serviço da ciência ou 

do Estado
Com os cargos das mesas das Comissões Gerais e Secções Profissionais, preferindo sempre 

a eleição para o cargo de Diretor.
As vagas que, durante cada ano se derem na composição, até um terço de número de dire-

tores, não determinam recurso a eleição nova, até ao fim desse ano, salvo o caso da vaga se 
dar no cargo de Presidente, porque então será convocada a Assembleia Geral para a preencher 
nos termos do Estatuto.

A eleição dos diretores, excetuado o secretário perpétuo, havendo-o, realiza-se anualmente, 
devendo sempre serem reeleitos, pelo menos, para cinco dos doze lugares de vogais, igual 
numero de diretores em exercício do ano anterior.

A eleição será de escrutínio secreto, em uma só lista, por cada sócio presente ou represen-
tado nos termos do Estatuto.

A lista designará separadamente o voto para os cargos da mesa e o relativo aos doze vogais. 
E deverá incluir, no voto relativo a estes últimos pelo menos, cinco dos diretores em exercício 
no fim do último ano, sem o que não serão contados tanto nomes quantos os que nela faltem 
para estes cinco, começando pelos últimos indicados na, mesma lista.

Quanto à distribuição dos serviços, a Direção escolherá, de entre os seus membros, os que 
deverão dirigir os serviços relativos à Biblioteca e ao Museu. Os das instalações, distribuição, 
mobiliário decoração e polícia da Sede Social estarão, especialmente, a cargo do secretário 
perpétuo, havendo-o, ou do secretário geral mais antigo.

Ao presidente que o tiver sido por três ou mais anos, é conferido, quando deixa de o ser 
continuando como sócio e enquanto o for, o titulo de Presidente Honorário.

No interesse da tradição social e como especial reconhecimento de singular dedicação à Sociedade e 
relevantes serviços à Ciência e ao País na esfera dos fins sociais, a Sociedade pode continuar a conferir 
o título e o cargo de Secretário Perpétuo, quando vaguem, a um sócio ordinário que tenha pelo menos 
dez anos de inscrição ininterrupta e de cinco de exercício de diretor, seguida ou interpoladamente.

6.3 – Cooperação Social
De acordo com a doutrina definida pelo artigo 33º, existem comissões Gerais e Secções 

Profissionais que são corpos constituídos por determinado número de sócios ordinários, que 
pelas suas reconhecidas aptidões, profissões ou estudos, especialmente possam instruir e con-
sultar os assuntos da competência destes corpos.
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As Comissões Gerais e as Secções profissionais, só têm existência legal dentro da sociedade, 
nas suas relações com ela ou por seu intermedio; só podem reunir-se na sede da sociedade, 
tendo sido previamente convocadas pela Direção, ou pelo respectivo Presidente em exercício, 
por intermédio da Secretaria-Geral. Devem funcionar nos termos preceituados, ou nos dos 
respectivos regulamentos privativos, quando os tenham.

As Comissões Gerais e as Secções Profissionais elegem de entre os sócios ordinários os seus 
vogais, no último mês de cada ano; quando porém o não tenham feito até ao fim dele, as 
Mesas serão nomeadas por todo ano seguinte pela Direção. 

Os arquivos das Comissões e Secções e em geral todos os documentos delas fazem parte do 
Arquivo da Sociedade.

As Comissões Gerais e Secções profissionais podem fazer regulamentos privativos, que são 
submetidos à sanção da Direção, para que seja rigorosamente mantida a harmonia de fins, 
competência e ação privativa entre todas, a observância do Estatuto, e a razão e o carater 
de cada uma delas. Quando sancionados, estes regulamentos são publicados à sociedade e 
enquanto não o forem, ou na falta deles, suprem-nos as condições gerais dos Estatutos.

A Direção pode sempre assistir ou fazer-se representar nas sessões de todos os corpos 
sociais, verificando e mantendo a observância do Estatuto, dos regulamentos e das resolu-
ções sociais.

A Assembleia Geral pode dissolver, reconstituindo imediatamente, por nomeação de 
um terço do número estatuído de vogais, qualquer Comissão Geral ou Secção Profissional 
quando entenda que os fins, o carater, a conveniência ou o decoro social exigem essa disso-
lução e constituição.

Qualquer Comissão Geral ou Secção Profissional pode, por intermedio da Direção, consul-
tar outras ou reunir-se com elas para o estudo de determinado assunto da sua competência. A 
Mesa destas reuniões mistas será a da Sociedade.

7. A concretização do sonho de Luciano Cordeiro, vista através do Balanço das Atividades 
desenvolvidas a nível da SGL, em 2014

7.1-Comissões Gerais e Secções Profissionais
Neste domínio, registe-se, duma forma geral, o funcionamento de trinta e duas secções 

e comissões que realizaram cento e vinte sete conferências abertas ao público. Entre elas 
saliente-se a acão desenvolvida pelas que a seguir se mencionam.

7.1.1-Comissão Africana presidida pela Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli. 
No ano em causa esta comissão realizou conferências nacionais e internacionais em que 

foram oradores especialistas Portugueses e estrangeiros. Para além disso, esta Comissão patro-
cinou as apresentações de um livro e de um projeto de um livro sobre a Guiné Bissau e de um 
projeto de desenvolvimento económico e social para São Tomé e Príncipe.

7.1.2- Comissão Americana presidida pelo Doutor José Caleia Rodrigues
Promoveu duas conferências, uma referente à Amazónia e outra à Primeira Guerra Mundial.
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7.1.3-Comissão de Estudos Côrte Real presidida pelo Prof. Doutor José Manuel Ferreira 
Coelho

Esta Comissão promoveu, a nível interno, a realização de cinco conferencias e palestras. 
Para além disso, a nível externo, colaborou em diversas atividades realizadas por outras insti-
tuições não só em Lisboa mas, também em Santarém, no Estoril e em Tavira.

7.1.4- Comissão de Historia e Filosofia das Ciências, presidida pelo Prof. Doutor Fer-
nando Humberto Santos Serra

Esta Comissão trabalhou essencialmente, a nível interno, tendo definido uma agenda estra-
tégica para as iniciativas e eventos.

7.1.5- Comissão de Relações Internacionais presidida pelo Major General Doutor JM 
Freire Nogueira

Esta Comissão, para além das reuniões internas, organizou ou co-organizou quatro confe-
rências sobre temas de grande relevância particularmente “O papel de Portugal no Corno de 
Africa no quadro da União Europeia”; “A conflitualidade na Somália” ; “Desafios e ameaças 
do flanco Sul - O quadro da Nato e da União Europeia”; “Os separatismos na Europa”; e “A 
manobra diplomática no período envolvente da Grande Guerra”. 

7.1.6- Comissão de proteção da Natureza, presidida pelo Engenheiro João Caldeira Cabral
Esta Comissão teve intensa atividade, em que há que salientar a realização de dois coló-

quios com mais de uma dezena de conferencistas, um sobre “O Mundo Rural, o Desenvol-
vimento Sustentável e a Proteção da Natureza”; outro sobre “A importância do Regadio para 
a sustentabilidade do Espaço Rural e conservação da Natureza”, este último integrado no dia 
Nacional da Água.

Para além disso, promoveu uma conferência integrada nas celebrações do Ano Internacio-
nal da Agricultura familiar promovidas pela ONU para 2014, conferência esta que abordou 
o caso da Serra da Estrela.

7.1.7- Comissão de Estudos do Património, presidida pela Professora Doutora Maria 
João Pereira Neto  

Esta Comissão organizou uma sessão subordinada ao tema “O Património Industrial: do 
património à Arquitetura – Itália – Portugal”.

Promoveu ainda, em colaboração com a Secção de Artes e Literatura uma conferência colo-
quio subordinado ao tema Identidades em Harmonia.

7.1.8- Secção de Administração Pública, presidida pelo Prof. Doutor João Faria Bilhim
Organizou um Ciclo de Palestras subordinado ao tema “Administração pública nos Países 

de Lusofonia “, dentro do âmbito do qual se realizaram duas conferências sobre Administra-
ção Pública do Brasil.

7.1.9- Secção de Antropologia, presidida pelo Prof. Dr. António Vermelho do Corral
A atuação da Secção caracterizou-se pela a interdisciplinaridade das diversas temáticas e 
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contribuiu para que a SGL ultrapassasse os frontais da sua sede, intervindo em eventos cultu-
rais em diferentes regiões do pais.

Há que salientar as atividades desenvolvidas em Peso da Régua, no Alandroal, em Lisboa e 
em Figueira do Castelo Rodrigo. Nas que tiveram lugar em Lisboa destaquem-se as realizadas 
em colaboração com a Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

De referir também o coloquio sobre “Montado- uma visão interdisciplinar” promovido em 
colaboração com a Secção de Turismo e a Comissão de Proteção da Natureza

7.1.10 – Secção de Arqueologia, presidida pela Professora Doutora Ana Cristina Martins
Dentro do âmbito das suas atividades, intensificou-se o carater inter e transdisciplinar da 

Secção, levando a efeito atividades em estreita colaboração com outras instituições. Prosse-
guiu, de igual modo com uma serie semestral de seminários temáticos, contando com espe-
cialistas de Universidades Espanholas.

7.1.11- Secção de Artes e de Literatura, presidida pela Professora Doutora Maria João 
Pereira Neto

Esta Secção envolveu-se no 4º Ciclo de conferências “Luso-Italianas- Circulação de mer-
cadorias, pessoas e ideias (séculos XV-XVIII)” promovido pelo CHAM e que decorreu no 
Instituto Italiano de Cultura, no Centro de História de Além Mar da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, no Gabinete de Estudos Olissiponenses, na Academia de Marinha e 
na Embaixada de Itália.

Numa iniciativa conjunta com a Secção de Etnografia, decorreu um Seminário-Coloquio 
subordinado ao tema “A Etnografia e as Belas Artes”.  

Em colaboração com a Secção Profissional de Estudos do Património realizou-se uma con-
ferencia-coloquio subordinado ao tema Identidades em Harmonia.

Foi ainda promovida uma Conferencia de Homenagem à professora catedrática Maria João 
Madeira Rodrigues, falecida em Agosto de 2014.

7.1.12- Secção de Ciências da Comunicação, presidida pela Professora Doutora Paula 
Espirito Santo

A secção de Ciências de Comunicação foi constituída a 14 de Julho de 2014 e resultou da 
cisão da Secção de Ciências Sociais e Jurisprudência, a qual foi separada em 2 Secções, a Sec-
ção de Ciências da Comunicação e Secção de Jurisprudência.

Realizaram-se 2 conferências, uma da Prof. Maria João Pereira Neto subordinado ao título 
“Comunicação e Design”; outra do Dr. João Cruz intitulada “Evolução do Fosso Digital 
(Digital Divide) entre 1997-2012”

7.1.13- Secção das Ciências Militares, presidida pelo General João Castro Geraldes
A Atividade da Secção de Ciências Militares caracterizou-se, no ano em apreço, pela enfase 

colocada nos estudos e trabalhos desenvolvidos por vogais da secção, sempre que possível acres-
centados pelos saberes de outras comissões e secções da SGL e pelo concurso de entidades exte-
riores. Os métodos de trabalho seguiram uma prática adotada do antecedente procurando, em 
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torno de projetos estruturados, alcançar sinergias através da conjugação do debate no interior 
da secção, com sessões abertas em que especialistas convidados desenvolveram os temas que lhe 
foram propostos.

7.1.14- Secção de Economia, presidida pelo Prof. Dr. José Dantas Saraiva
A atividade da secção de Economia, ao longo de 2014, continuou a centrar-se numa base de 

colaboração estreita com outras comissões e secções, designadamente com a Secção da Industria.
Esta Secção promoveu ao longo do ano, visitas ao Museu e à Biblioteca da Sociedade de 

Geografia, tendo acompanhado, designadamente uma delegação de funcionários superiores 
do Instituto de Defesa Nacional de Timor-Leste, os quais tiveram oportunidade de consultar 
cartas e outra documentação original sobre a história deste país.

7.1.15- Secção de Estudos Luso-Árabes, presidida pelo Prof. Doutor António Dias Farinha
Durante o ano de 2014, os Membros da Secção prosseguiram os trabalhos iniciados nos anos 

transatos, nomeadamente, o estudo do vocabulário português de origem árabe, sobre a orientação do 
Prof. Doutor António Dias Farinha e do Prof. Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves, bem como a 
colaboração com instituições científicas e objetivos semelhantes, a nível nacional e internacional, em 
que estiveram empenhados, para além do Prof. Dias Farinha, os restantes membros da mesa.

O Prof. Doutor João Pereira Neto apresentou uma comunicação intitulada: “Breves consi-
derações de ordem económica, geopolítica, geoestratégica, e geocultural sobre a inexpugna-
bilidade de Ceuta”.

7.1.16- Secção de Etnografia, presidida pela Mestre Maria Helena Correia Samouco
Programou um seminário, em colaboração com a secção de Artes e Literatura intitulado, 

“A Etnografia e as Belas Artes”,Dentro do âmbito do qual foram apresentadas as seguintes 
comunicações; - João B.N Pereira Neto – “A Antropologia da Arte - A perspetiva de um 
antropólogo português no primeiro quartel do século XX”. ; José Fernando Reis Oliveira – 
“Algumas considerações acerca do “Bonecos de Estremoz” – Etnografia e Arte”; – Luís Filipe 
Maçarico – “ Gestos quotidianos na pintura, escultura e azulejaria dos mestres. Observação 
versus memória do saber-fazer das figuras populares”; – Vitor Escudero- “ A Etnografia e as 
Belas Artes numa viagem pelos Ex-Libris Portugueses – Uma página de “política do espirito” ; 
– Ana Cristina Martins – “Alberto Augusto de Sousa (1880-1961) e Francisco Valença (1882-
1962) o desenho, a aguarela e o resgate da memória”;- Mári Say Mung Kong- “Princípios 
harmónicos no Oriente.;- Maria João Pereira Neto - “Visões do quotidiano na arte – Uma 
abordagem cultural da Pintura Ocidental”; – Maria Helena Correia Samouco “Identificação 
de traços etnográficos de arte em Museus, lugares públicos e meio rural”.

7.1.17- Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, presidida pelo Prof. Dr. Benito 
Martinez

Esta Secção apresentou o relatório referente às suas atividades no ano de 2013/2014. Em 
conjunto estão mencionadas cerca de 4 dezenas de comunicações, todas elas de grande inte-
resse, devendo salientar-se as do Dr. Victor Escudero e Arquiteto Segismundo Pinto. Os 
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temas apresentados não se referem exclusivamente a temas Portugueses metropolitanos, tendo 
sido apresentadas comunicações relativas à India, particularmente em Goa Damão e Diu; a 
São Tomé e Príncipe; ao Egipto; à Espanha; à Suécia; a Angola e à Guiné Equatorial.

A Secção fez-se representar em Congressos, Seminários, Jornadas, Encontros e sessões Acadé-
micas para que foi convidada a participar, tanto na Sociedade de Geografia de Lisboa como no 
exterior. Para além disso respondeu a questões colocadas por vários consulentes que respeitaram, 
essencialmente a matérias relacionadas com Heráldica Ultramarina Portuguesa e a Genealogia 
de personalidades relacionadas com a Sociedade de Geografia de Lisboa ou seus familiares. 

7.1.18- Secção de Geografia Matemática e Cartografia, presidida pelo Prof. Doutor João 
Manuel Casaca

A Secção promoveu os painéis de conferências e as conferencias a seguir indicadas: 1- Painel 
“The Portuguese Cartography: from the age of Discoveries to the Present”, organizado para 
responder a pedido dos alunos finalistas da Escola Nacional de Ciências Geográficas da Univer-
sidade Paris. -2 –“Conferencia um Marégrafo de Cascais e a sua contribuição para a medição do 
nível medio do mar” pela Eng. Manuela Vasconcelos.-3- “Conferência viajando pela representa-
ção do relevo da cartografia Portuguesa”, pelo Eng. Vasco Costa Antunes;- Painel- A quadratura 
do círculo: História, Pré-História e construção da Projeção de Mercator com conferencias a 
cargo do Prof. Henrique Leitão e do Comandante Joaquim Alves Gaspar.

Nos dias 4 e 5 de Dezembro teve lugar o coloquio subordinado ao tema “Sistemas de Informa-
ção Geográfica “ que foi coordenado pelo Comandante Miguel Bessa Pacheco. O coloquio que 
decorreu na sala Algarve, nos dias 4 e 5 de Dezembro, foi um sucesso não só em termos do número 
de participantes (cerca de 150 inscrições) como também pela qualidade das conferências proferidas 
pelos convidados: um conjunto de personalidades dos meios técnicos e científicos dos Sistemas de 
Informação Geográfica. A conferência de abertura, a cargo do Prof. Alexandre Gonçalves do IST 
intitulou-se “Os Sig e a Otimização espacial no Apoio à Decisão: Problemas, Modelos e Soluções”.

Seguiram-se 12 conferências proferidas por especialistas de instituições públicas civis e 
militares e privadas. Entre elas há que distinguir, o Instituto Geográfico do Exército, a Dire-
ção Geral do Território, a Marinha e o Instituto Hidrográfico.

7.1.19- Secção de História, presidida pelo Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Realizaram-se as 3 seguintes conferências: 
Conferencia dia 29 de Janeiro – “Apresentação do Portugal Romano” , pela Dra. Filomena 

Barata e o Repórter Fotográfico Raul Lousada.
Conferencia dia 24 de Fevereiro – “Iconografia da Virgem em Oeiras”, pelo Prof. Doutor 

Rui Miguel da Costa Pinto.
Conferência dia 30 de Abril – “Viseu, esquecida e efémera capital do reino de Leão”. Pelo 

Mestre Paulo Almeida Fernandes.
Em 4 de Junho realizaram-se as Jornadas do Património Histórico e Arqueológico com 

a colaboração das Secções de Arqueologia e Antropologia que englobaram uma dezena de 
comunicações abrangendo diversas regiões do país, com especial relevo para Lisboa, Vila 
Franca de Xira, Santarém e Alter do Chão.
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7.1.20- Secção de História de Medicina, presidida pelo Dr. José Luís Dória
Esta Secção realizou 11 sessões, tendo-se debruçado essencialmente sobre temas relaciona-

dos diretamente com a sua denominação, mas, sem esquecer outros temas particularmente os 
relacionados com a História da Medicina em Portugal. 

7.1.21- Secção de Geografia dos Oceanos, presidida pelo Contra-Almirante José Bastos 
Saldanha

Para que se possa ficar com uma visão global sobre a ação desenvolvida por esta secção basta 
dizer que a descrição da sua atividade abrange 20 páginas das 103 do relatório relativo a 2014.

Em especial, durante o exercício de 2014 esta Secção deu continuidade às Jornadas “A 
sociedade civil e o mar” com a finalidade de contribuir para consciencialização pública rela-
tivamente à importância dos oceanos e das zonas costeiras, em termos dos valores que repre-
sentam e dos riscos que enfrentam. As ações desenvolvidas agruparam-se em 3 grandes áreas:

Comemoração do Dia Nacional do Mar que, além de manter viva a data em que a Con-
venção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em vigor em 16 de Novembro de 
1994; é uma oportunidade para refletir sobre a temática dos oceanos e das zonas costeiras e 
prestar reconhecimento público a uma individualidade ou instituição que, pela atualidade da 
sua obra, se tenha distinguido no desenvolvimento e divulgação da cultura do mar.

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.

Divulgação da nossa cultura do mar nas nossas expressões, incluindo a vulgarização do 
conhecimento oceanográfico de modo a contribuir, para uma remoçada assunção do mar, 
desígnio permanente de Portugal.

7.1.22- Secção da Indústria, presidida pelo Dr. José Manuel Braga Dias
Durante o ano, a atividade desenvolvida por esta secção foi no sentido de haver uma maior 

participação dos vogais nas ações levadas a cabo e procurar envolver outras comissões e sec-
ções possibilitando assim, uma visão mais global e uma maximização dos resultados sobre 
temas comuns ou afins.

Do mesmo modo, deu-se continuidade ao tratamento de matérias importantes e condicio-
nantes para a indústria nacional como os de energia, o papel dos empresários na atual e difícil 
conjuntura, os novos e tradicionais mercados, e os fatores económicos externos.

Salientem-se as intervenções do Dr. Pedro Ferreira de Carvalho sobre os empresários em Por-
tugal; do Dr. José Pedro Castanheira “Economia real e financeira- porque é que os banqueiros 
não emprestam mais dinheiro á economia”; e do Prof. Doutor Marco António D’ Oliveira” 
Ciclos Económicos e Expansão Portuguesa.

7.1.23- Secção de Instrução Pública, presidida pela Prof. Doutora Maria Helena Carva-
lho dos Santos

O programa de trabalho para 2014 consistiu, no levantamento na Biblioteca da Sociedade 
de Geografia, de material sobre Educação e Instrução que viesse a contribuir não só para um 
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melhor conhecimento dos fundos dessa Biblioteca, mas, também para o estudo da questão da 
Instrução na generalidade, no nosso país.

7.1.24- Secção de Jurisprudência, presidida pelo Dr. Nuno Morais Bastos
Esta Secção resultou da extinção da Secção de Ciências Sociais e Jurisprudência e da criação, em 

sua substituição de uma Secção de Jurisprudência e de uma Secção de Ciências da Comunicação.
Constituiu tarefa prioritária na atividade da Secção de Jurisprudência, o incremento da 

participação de sócios da Sociedade de Geografia de Lisboa nos respetivos trabalhos.
Realizaram-se várias reuniões internas, procedendo-se a reflexões especificas informais e 

participadas sobre as alterações legislativas em curso e, igual modo, sobre as perspectivas de 
evolução em matéria de Conformidade (Complience) designadamente, em matéria de pre-
venção de branqueamento de capitais ou sanções económicas ou financeiras.

Realizaram-se ainda: uma conferência subordinada ao tema “Os desafios do Pré-Sal no 
Brasil e Angola; e um almoço-debate sobre o tema “O código do Governo das Sociedades do 
Instituto Português do Corporate Governance- Oportunidades e Desafios.

7.1.25- Secção Luís de Camões, presidida pela Prof. Doutora Maria Isabel Pestana de 
Melo Moser

Esta Secção realizou oito reuniões de grande interesse sobre temas relacionados com o seu objetivo 

7.1.26- Secção de Ordem de Cristo e a Expansão, presidida pelo Prof. Arquiteto Augusto 
Pereira Brandão

Esta Secção realizou, de 23 a 26 de Julho, o Congresso Internacional Os Dominicanos no 
Mundo Luso-Espanico, História, Arte e Património em co-organização com o Instituto São 
Tomás de Aquino, o Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova e Universidade 
dos Açores ; o Centro de Estudo de História Religiosa da Universidade Católica; o Centro de 
Estudo em Ciências e Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; o 
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora; e Socie-
dade Histórica da Independência de Portugal.

7.1.27-Secção de Ordenamento Territorial e Ambiente, presidida pelo Eng. Silvino Pom-
peu dos Santos

Esta Secção organizou um coloquio sobre o tema “ Rede ferroviária de bitola Europeia”, 
conjuntamente com a Secção de Transportes. 

Organizou ainda 4 conferências: uma sobre “Rede ferroviária de bitola europeia” ; “Projeto 
REHMINE: contribuição para a regeneração da mina de São Domingos;“O novo regime 
da política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo; e “Bioclima e habitação. 
Exposição ao frio como fator de risco da doença cardio- vascular”.

7.1.28- Secção de Solidariedade e Politica Social, presidida pelo Prof. Catedrático Her-
mano de Almeida Carmo

 Esta Secção entendeu ser conveniente programar um ciclo de eventos (conferências e pai-
néis) subordinados ao título genérico “A solidariedade”: “Uma perspectiva global”. Tal pro-
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grama partiu da constatação de que as religiões têm sido, ao longo da história, as grandes 
estruturadoras de valores das sociedades humanas, mesmo daquelas que sofreram processos 
de secularização mais evidentes.

Deste modo e sendo a multiculturalidade um dos traços marcantes da sociedade portu-
guesa, diversos especialistas foram convidados a partilhar o seu saber, sobre o modo como as 
várias tradições representam e praticam a solidariedade.

As sessões foram gravadas pela equipa da Universidade Aberta, parceira da Sociedade de 
Geografia de Lisboa neste projeto. Com esta medida foi possível registar, em suporte áudio 
visual, toda as sessões, prevendo-se a sua utilização futura quer sob a forma de recursos aber-
tos online, quer sob formatos mais clássicos como os formatos DVD ou mesmo scripto.

No âmbito da parceria, a Universidade Aberta comprometeu-se em difundir, em tempo 
real, os eventos, através do mecanismo streaming, o que permitirá difundi-los para todo o 
mundo, a partir do momento em que a Sociedade de Geografia passe a ter condições técnicas 
susceptiveis de garantirem essa difusão.

Realizaram-se 3 sessões com os seguintes títulos: 
- O Dom e a reciprocidade: a solidariedade como constante cultural;
- A Solidariedade nas tradições Asiáticas; 
- A Solidariedade na tradição judaica.

7.1.29- Secção de Transportes, presidida pelo Prof. Doutor Jorge Paulino Pereira
Além de se manter a prática dos anos anteriores, de se fazer mensalmente uma reunião da secção, 

à hora do almoço na Sociedade de Geografia de Lisboa, realizaram-se 9 sessões com temas rela-
cionados predominantemente com o transporte marítimo e fluvial (5 sessões), com o transporte 
ferroviário (2 sessões), com o transporte rodoviário (1 sessão) e o transporte aéreo (1 sessão).

Tal como nos anos anteriores, a Secção de Transportes prestou a sua colaboração na “ 
Revista de Marinha” inserindo artigos de confrades que ocuparam, em média duas páginas de 
cada um dos números desta publicação.

7.1.30- Secção de Turismo, presidida pela Doutora Ana Cristina Pereira Neto
No âmbito da Candidatura do Montado a Património da Humanidade, que estava a ser 

preparada pela Entidade Regional do Turismo do Alentejo, foi realizado um coloquio intitu-
lado “ Montado- uma visão interdisciplinar “, em colaboração com as Secções de Turismo e 
Antropologia e com a Comissão de Proteção da Natureza. 

Dentro do âmbito do coloquio em causa foram apresentadas as seguintes comunicações: 
- O montado. Sobro com ou sem montado. A simbiose do património natural com o patri-

mónio cultural e material; 
- O montado e o turismo 
- O montado, as alterações climáticas e a conservação da natureza

7.2- A Biblioteca e o Museu
A biblioteca teve mil quinhentos e noventa cinco leitores, o que dá uma média mensal de 

cento e quarenta e cinco; não estando contabilizadas as consultas via email que são significativas.
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Em relação aos novos leitores 51% são de nacionalidade portuguesa; e 31,0% de países da 
CPLP de que se destacam o Brasil 15,2% Angola 8,0% e Moçambique 4,8%.

Os leitores são fundamentalmente estudantes universitários, professores e investigadores. 
Preparavam teses de doutoramento 23,9%; teses de mestrado 13,6%, outros trabalhos uni-
versitários 24%. Destes trabalhos os que se destinavam à publicação foram 12%.

Em matéria de temática os temas africanos tiveram preponderância com 69,0%, seguindo-
se os brasileiros 9,3%.

Quanto às Universidades a que pertenciam os investigadores distinguem-se a Universidade 
Nova de lisboa, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa. 

Há que ter em conta, a título de exemplo, que há, quanto a temas brasileiros, quatro mil 
novecentos e oitenta e quatro registos informáticos, que tiveram cinquenta e três mil duzentos 
e cinquenta entradas.

A Biblioteca tem a seu cargo a permuta do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 
que se realiza com cinquenta e cinco instituições portuguesas e setenta e oito estrangeiras, das 
quais cinquenta e quarto europeias, algumas delas únicas no país.

Realizaram-se onze mostras bibliográficas, a que se acrescentaram dezenas de exibições 
documentais, bibliográficas e cartográficas por ocasião das visitas guiadas à Sociedade.

No que se refere a Biblioteca, tenha-se em conta que se concluiu a catalogação informática 
de todas as publicações da S.G.L.

Quanto ao Museu refira-se que o Diretor, designado pela direção da Sociedade é o Profes-
sor Doutor Fausto Robalo Amaro. Este é apoiado pela Curadora Doutora Manuela Cantinho 
e pelo responsável pela Fototeca o Sócio Sr. Carlos Ladeira. Este último teve também a seu 
cargo o levantamento e identificação de cerca de dois mil objetos expostos em reserva de lim-
peza superficial; o estudo das coleções a expor na galeria Oriente; a substituição do sistema de 
iluminação; e a realização de trabalhos de vitrines.  

Na Fototeca deu-se continuidade ao levantamento dos conteúdos fotográficos (papel), e à 
organização, limpeza, digitalização e acondicionamento das espécies. Deu-se também con-
tinuidade à digitalização de negativos de vidro e procedeu-se à digitalização de imagens da 
fototeca para se satisfazer pedidos externos. 

A Fototeca continuou a fazer a cobertura de alguns eventos realizados na S. GL , não só os 
organizados pelas comissões e secções, mas, também os relacionados com as exposições, con-
gressos e visitas de personalidades,  o que tem permitido enriquecer o arquivo.

Para além disso, procedeu ao levantamento fotográfico do acervo do Museu, para res-
ponder a pedidos de empréstimo, nacionais e estrangeiros, tendo em vista a sua publicação 
nomeadamente em catálogos. 

Dentro do âmbito do processo da galeria relativa ao Oriente e do respetivo estudo das cole-
ções da China, India e Timor foi necessário proceder: ao levantamento fotográfico exaustivo 
dos objetos expostos e acondicionados; e à cobertura fotográfica das operações de higieniza-
ção e reacondicionamento dos objetos, contexto em que se realizaram cerca de 3500 imagens.

No domínio da divulgação realizaram-se visitas guiadas ao museu, mediante marcação pré-
via. O número de visitantes,  nacionais e estrangeiros  é estimado em cerca de 900. Dentro do 
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âmbito do mesmo domínio, deu-se inicio a reformulação do site e efetuou-se o lançamento 
duma plataforma sobre culturas marítimas. Saliente-se que, em média, durante os 9 meses 
do ano académico, houve entre 500 e 1000 (com pico em Janeiro) visitas mensais ao site 
da S.G.L..Destacam-se para além de Portugal (12408 ), os E.U.A (7681), o Brasil(2911), a 
India(1170), Angola(922), e o Reino Unido(918).

O Museu tem vindo a colaborar com museus nacionais e estrangeiros, tendo em vista a 
organização de exposições.

Também em relação ao Museu é de salientar, a notícia publicada a 9 de Janeiro no jornal 
(El País) de Madrid, na qual se destacam os10 museus que reúnem o conjunto patrimonial 
mais relevante relativo às explorações europeias. O Museu da Sociedade Geografia de Lisboa 
é considerado o 6º mais importante. 

No domínio das parcerias e do apoio cientifico, a Curadora do museu tem vindo a realizar 
estudos comparativos com colecções congéneres (ex: Museu Antropológico da Universidade de 
Coimbra) ; e tem vindo a colaborar com os Museus Nacional de Arqueologia e da Academia 
das Ciências de Lisboa na identificação e classificação das suas Colecções Etnográficas extra – 
ocidentais.

No domínio das palestras e comunicações a Curadora do Museu Manuela Cantinho: pro-
feriu uma palestra no Museu Nacional de Arqueologia (MNA) sobordinado ao tema “A mas-
cara Dembo” ; colaborou no catalogo e na exposição do MNA “Africa reencontrada: o ritual 
e o sagrado em duas colecções Portuguesas”; e foi autora das 17 entradas sobre o património 
cultura da SGL, no âmbito do projeto “Sharing History Arab World-Europe 1815-1922”

No domínio em causa salientem-se ainda os dois seguintes trabalhos científicos de Rogé-
rio de Sousa: “Style and composition: a genealogical perspective on coffin decoration (21 st 
Dynasty)”, Colloquium Ancien Egyptian coffins: craft traditions and functionality, Monday 
28 July and Twesday 29 July 2014 BP Lecture Theatre, British Museum; e “Body, Cosmos 
and Eternity”, Archaeopress Egyptology 3, pp. 91-110, Oxford OX2 7ED.

8. Para Além do sonho de Luciano Cordeiro

8.1- A projeção internacional do Museu e da Biblioteca
Os dados anteriormente enumerados, nesta matéria, revelam que ambos estes departamen-

tos da Sociedade de Geografia de Lisboa alcançaram uma projeção internacional que não seria 
possível imaginar há cento e quarenta anos.

De simples departamentos de uma instituição privada, eles transformaram-se de facto, em 
duas organizações com impacto internacional válido dentro do conjunto do estado Português.

8.2- Conferencista Africanos
Em 2014 realizaram-se na Sociedade de Geografia, por iniciativa da comissão Africana, 7 

conferências de conferencistas africanos, dos seguintes países: 
- Guiné Bissau (4)
- Moçambique (2)
- Angola (1)
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8.3- A Sociedade de Geografia de Lisboa como Secretária Geral da Academia Internacio-
nal da Cultura Portuguesa 

Esta Academia, que funciona nas instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa tem o 
seu número limitado a 100 académicos dos quais o número de Portugueses não pode ir além 
dos 40. Registe-se que entre os académicos estrangeiros, se registam a presença do antigo Pre-
sidente da Republica de Timor e atual secretário Geral adjunto da ONU Ramos Horta e do 
Embaixador Chantre, de Cabo Verde, que representou o seu país no Concelho de Segurança 
da ONU.

8.4- A C.P.L.P.  
8.4.1 - O Embaixador Luís de Matos Monteiro da Fonseca, de Cabo Verde, (Sócio 20330 

da SGL) na qualidade de primeiro Secretário- Executivo da C.P.L.P, deslocou-se à Sociedade 
de Geografia para convidar esta a ser o primeiro Observador Consultivo da organização inter-
nacional em causa.

8.4.2 - Comissão de Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da Assembleia dos 
Observadores Consultivos da C.P.L.P. O primeiro presidente desta comissão foi o Prof. Aires 
de Barros, presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Academia das Ciências. Na 
primeira reunião foi eleito presidente desta comissão, com o apoio dos representantes dos 
Países Africanos. Atualmente, o representante da Sociedade de Geografia é o membro da 
Direção Prof. Catedrático da Universidade Aberta Mário Avelar. Este, entre outras iniciativas, 
propôs a implementação de uma ação com recurso ao Ensino à Distancia sobre dificuldades 
na aprendizagem da Matemática e apoio à ultrapassagem dessas dificuldades, a ser dinami-
zada nas instituições de ensino e formação do estados membros da C.P.L.P., através do (Portal 
de Ensino Superior Ciência e Tecnologia desta organização internacional.)

Sugeriu que, tentando otimizar sinergias já existentes, se tomasse como impulso o Espaço 
Matemático em Língua Portuguesa, uma organização criada sob o chapéu da ICMI (Interna-
tional Commission on Mathematical Instruction) Em seu entender, este podia ser o primeiro 
passo para uma intervenção no Eixo V – Programas Comuns de Investigação, Inovação e 
Formação Avançada para a Internacionalização da C.P.L.P, nos domínios do ensino superior, 
ciências e tecnologia do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral Tecnologia e Ensino 
Superior da C.P.L.P. 

8.4.3-Fórum Angola Portugal
Na reunião da Direção de 4 de Novembro de 2014 da Sociedade de Geografia, o Presi-

dente apresentou à Direção o documento “Fórum Angola-Portugal” que lhe foi entregue 
pelo Tenente-Coronel Doutor Proença Garcia, sócio da SGL e Secretário-Geral da Academia 
Internacional da Cultura Portuguesa segundo o qual se pretendia constituir junto da Dire-
ção desta Sociedade o Fórum em causa que tem por objeto a realização de estudos de carater 
político-social, económico – financeiro e de direito e segurança, sobre a economia a sociedade 
civil e a história Angolana e Portuguesa. 

Continuando, o Presidente disse que, depois de se debruçar atentamente sobre os Estatutos 
da SGL, chegara à conclusão que os objetivos do Fórum em causa, se enquadram no disposto 
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nos artigos 2º“Fins da Sociedade “ e 3º “Como se realizam esses fins” dos mesmos estatutos o 
que dava parecer favorável à aprovação do mesmo documento. Colocado o assunto à conside-
ração dos membros da Direção e prestados alguns esclarecimentos, o Presidente submeteu o 
assunto à votação tendo o documento em causa sido aprovado por unanimidade

9. Conclusões, no domínio teórico, acerca da criação, por Luciano Cordeiro, da cultura 
organizacional da Sociedade de Geografia de Lisboa

Em nosso entender, Luciano Cordeiro poderá ter criado – à semelhança de George Washin-
gton que definiu os padrões de cultura organizacional básicos, que ainda hoje tipificam a ação 
desenvolvida pela Presidência dos EUA – em relação à Sociedade de Geografia de Lisboa, padrões 
de cultura organizacional tão validos, que os atuais e possivelmente os futuros dirigentes desta 
instituição, não correm o risco de os terem que modificar, transformando-se, ao fazerem-no, em 
gestores de instituições com fins lucrativos que necessitam de se adaptarem às regras do mercado.
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Ilídio do Amaral 
Geógrafo. Professor Catedrático Jubilado da Universidade de Lisboa, da qual foi Reitor.  
Académico Emérito da Academia das Ciências de Lisboa. Académico de Mérito da Academia Portuguesa  
da História. Académico Correspondente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa.
Sócio da Sociedade Geografia de Lisboa.

I. A apropriação da África na segunda metade do século XIX por alguns Países europeus e 
uma Associação de carácter privado

A expressão demasiado usada de Scramble for Africa diz muito de como foram as apro-
priações de territórios no continente africano por alguns Países europeus, mais aceleradas 
e de maiores amplitudes depois da Conferência de Berlim de 1884-1885, com delimitação 
de fronteiras desde finais do século XIX a meados do século XX. Participaram nessa corrida, 
além de Países europeus, incluindo Portugal, o de presença mais antiga em diversos locais da 
África desde o século XV, a Association Internationale du Congo que, primeiramente, teve a 
designação de Association Internationale Africaine, criada por Leopoldo II da Bélgica (1835-
1909; rei em 1865-1909). Daqui para diante designá-la-ei apenas por Association Internatio-
nale, ou por Association Internationale de Leopoldo II

Tal Associação foi criada durante a Conférence de Géographie organizada por Leopoldo II 
em Bruxelas, entre 12 e 14 de Setembro de 1876, perante um auditório de convidados, mas 
nenhum com mandato oficial ou governamental dos respectivos países. Eram exploradores, 
missionários, empresários, mecenas, presidentes de Sociedades de Geografia de vários países, 
todos com experiências tidas em África ou com ligações a assuntos respeitantes a esse conti-
nente. Estiveram presentes 4 personalidades da Alemanha, 4 da Áustria-Hungria, 13 da Bél-
gica, 4 da França, 10 da Grã-Bretanha, 1 da Itália e 1 da Rússia. De Portugal, não havendo 
notícia de alguém ter sido convidado, não consta qualquer presença.

Vale à pena recordar os objectivos de tal Conferência porque ela, o desfecho malogrado do 
efémero Tratado Anglo-Português de 26 de Fevereiro de 1884 e a Conferência de Berlim, de 
15 de Novembro de 1884 a 26 de Fevereiro de 1885, também designada por Congo Confe-
rence, West Africa Conference, The 1885 Berlin West Africa Convention em documentos de lín-
gua inglesa, ou ainda Kongokonferenz ou Westafrika Konferenz nos de língua alemã, estiveram 
na génese da atribulada partilha europeia da globalidade do enorme e maciço continente afri-
cano, do qual os que a partilharam não conheciam a maior parte dele, dos territórios interio-
res, para lá das orlas litorais onde tinham fixado posições. As penetrações nos hinterlands eram 
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raras e de tipos tentaculares, deixando entre estes grandes áreas desconhecidas. A cartografia 
existente era, de uma maneira geral, muito incipiente, e das enormes áreas do interior era 
lacunar, quando muito preenchida com fantasias. 

Na verdade, na Conferência de Bruxelas a bacia do rio Congo ou Zaire esteve, claramente, 
na mira dos desejos pessoais de Leopoldo II adquirir colónias; no Tratado Anglo-Português 
o ponto crucial era o do reconhecimento e apoio do governo britânico dos “direitos históri-
cos” de Portugal sobre uma faixa no litoral atlântico de 5º 12’ a 8º Sul que incluiria as áreas 
estuarinas do rio Congo, soberania ameaçada pela presença de numerosas feitorias mercantis 
de diversas empresas europeias, entre as quais a neerlandesa Nieuwe Afrikaansche Handels 
Vennootschapcada (“Nova Sociedade Mercantil Africana”, sucessora da Afrikaannsche Handels 
Vereenigin), fundada por Decreto Real datado de 20 de Agosto de 1880 e sedeada em Roter-
dão, tinha um lugar de destaque, com 75 feitorias e postos a norte e a sul do porto de Banana 
e ao longo da parte estuarina do rio Congo. As feitorias e postos dos diferentes países euro-
peus, incluindo as portuguesas, arvoravam as bandeiras dos respectivos países. Juntavam-se as 
pretensões da Association Internationale de Leopoldo II que também reclamava a liberdade de 
comércio e navegação, sobretudo na parte terminal daquele rio, o único escoadouro oceânico 
da enorme bacia. Na Conferência de Berlim a liberdade de navegação e de comércio no rio e 
em todos os elementos da sua bacia ocuparam a maior parte das discussões nas sessões, apoia-
das em documentos que tinham sido elaborados por juristas do Institut de Droit International, 
fundado a 8 de Setembro de 1873 em Gand, sobre as vantagens da criação de um regime 
de “neutralidade do Congo” segundo uns, ou de uma “convenção internacional” segundo 
alguns, ou ainda de “internacionalização” segundo outros, aplicando o modelo de gestão de 
rios internacionais confiada a uma comissão internacional, como fora feito na Europa para o 
Danúbio pelos Tratados de Viena de 9 de Junho de 1815 e de Paris de 30 de Março de 1856. 

Para o economista e jurista belga Émile de Laveleye, colaborador de Leopoldo II, no seu 
estudo “La neutralité du Congo”, publicado na Revue de droit international et de législation 
comparée, 1883, tomo XV, pp. 17-25, se isso não fosse feito, pelo menos na parte terminal 
do rio Congo, em breve poderia haver aí “territórios franceses, ingleses, alemães, holandeses, 
portugueses, italianos com as suas fronteiras, os seus fortes, os seus canhões, os seus soldados, 
as suas rivalidades e, talvez, as suas hostilidades”. Seria dar um mau exemplo “aos negros”, 
que se pretendiam civilizar, o triste quadro dos antagonismos e das querelas europeias. Outros 
juristas ilustres da época ocuparam-se também do assunto do Congo, como o suíço Gustave 
Moynier, o inglês Travers Twiss, o escocês James Lorimer, o alemão Ludwig Gessner, o fran-
co-alemão Égide Arntz. Deste último é de assinalar “Le gouvernement portugais et l’Institut 
de droit international” em Revue de droit international et législation comparée, 1883, tomo XV, 
pp. 537-563. 

No discurso de abertura da Conferência de Bruxelas de 1876 Leopoldo II exaltou a impor-
tância de abrir à civilização a única parte do globo onde ela ainda não penetrara, isto é a África 
central ou, mais exactamente, a bacia do rio Congo, e de romper as trevas que envolviam as 
suas populações. Para uma obra de tal envergadura adiantava Leopoldo II que era evidente a 
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necessidade do estabelecimento de uma cooperação entre as partes interessadas, devidamente 
regulamentada (e inferia-se, pela sua Association Internationale, que ficaria sedeada em Bruxe-
las) de acções a desenvolver no terreno. Nesse sentido propôs que se discutissem alguns pon-
tos, tais como a localização das bases de operações desde a costa de Zanzibar até à foz do rio 
Congo, pois foi a partir da parte oriental do continente africano que se fizeram os primeiras 
explorações europeias da bacia do Congo – recorde-se que assim procederia Henry Morton 
Stanley (originário do País de Gales, com o nome de John Rowlands, ao naturalizar-se nor-
te-americano em 1861 adoptou o nome pelo qual passou a ser conhecido mundialmente), 
o primeiro a fazer, em 1877, fez o percurso de todo rio, desde as suas nascentes zanzibaritas 
até Boma, na parte terminal atlântica da grande via fluvial, densamente ramificada; que por 
tratados feitos com chefes africanos, ou por compras ou alugueres a regular com particulares 
se garantisse a abertura de caminhos no interior da bacia do Congo e a instalação das “esta-
ções hospitaleiras” de carácter científico e pacificador, criadas ou a criar; que fossem estudadas 
medidas para a abolição da escravatura e do tráfico negreiro, e também formas de estabelecer a 
concórdia entre os chefes africanos, por meio de árbitros justos, desinteressados. Haveria que 
criar uma Association Internationale Africaine com o seu Comité central e Comissões nacio-
nais nos vários países europeus que, para além da divulgação das explorações, recolheriam 
Fonds d’Exploration de l’Afrique, isto é, verbas para o financiamento das acções coordenadas 
pela Association Internationale. 

Algumas Comissões nacionais começaram a formar-se mesmo em 1876, sob a presidência 
de personagens ilustres, e a constituir fundos financeiros, como as da Bélgica e da Alemanha; 
outras em 1877, como as da Espanha, da França, dos EUA, da Itália, dos Países Baixos, da 
Rússia, da Suíça. Quanto a Portugal, ainda que ninguém do País tivesse participado na Con-
ferência de Bruxelas, todavia, num Anexo do volume L’Afrique et la Conférence Géographique 
de Bruxelles, 1878, da autoria de Émile Banning, um dos homens de confiança de Leopoldo 
II e que foi um dos Secretários do evento, aparecem as seguintes informações “o comité por-
tuguês reuniu pela primeira vez a 17 de Abril último. É presidido pelo Visconde de São Januá-
rio, antigo Governador-Geral das Índias portuguesas” e composto por “homens de Estado 
como o Snr. M. Teixeira de Vasconcellos, por professores como o Dr. Barbosa du Bocage, por 
marinheiros conhecidos como o Visconde de Soares Franco, …”. Ora bem, relativamente 
à data referida anteriormente, o Visconde, Conde de São Januário era Joaquim Correia de 
Almeida que em 1876 foi o Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo sido 
governador de Cabo Verde, da Índia, de Macau e Timor, diplomata na China, no Japão e no 
Sião; António Augusto Teixeira de Vasconcellos, escritor, jornalista e diplomata, foi um dos 
fundadores da Sociedade de Geografia de Lisboa; José Vicente Barbosa du Bocage, na altura 
era Professor universitário e Vice-Presidente da Academia Real das Ciências; Francisco Soares 
Franco, Visconde de Soares Franco, tendo servido a causa liberal como oficial da marinha, 
chegara a Vice-Almirante e Comandante-Geral da Armada Portuguesa. Pode-se dizer que 
apenas o Visconde de São Januário tivera uma experiência africana, em Cabo Verde.  

Nem sempre as comissões nacionais funcionaram como tinham sido definidas em Bruxelas, 
isto é, ligadas à Association Internationale, ou quase na sua dependência directa. Assim suce-
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deu com a da Grã-Bretanha porque, instalada na Royal Geographical Society, logo se verificou 
que os Estatutos desta, pelos grandes interesses que o País detinha em África, não permitiam 
tal tipo de ligação. No entanto, não haveria impedimentos para uma troca de informações e 
até mesmo para a recolha de contribuições para o Fundo Africano. No caso da França, depois 
de Pietro (Pierre) Savorgnan De Brazza ter estabelecido um tratado com o chefe africano 
dos Batéké Tio do Congo em 10 de Setembro de 1880 e implantado a bandeira francesa 
na margem direita do Stanley Pool, o assunto passou a ser inteiramente do governo, que se 
sobrepôs à Comissão nacional criada no âmbito da Association Internationale de Leopoldo II. 
Noutros países também houve a tendência para dar relevo ao carácter nacional das respectivas 
comissões.

A Leopoldo II também se ficou a dever a criação do Comité d’Études du Haut-Congo a 25 
de Agosto de 1878, uma sociedade com o capital de 1 milhão de francos, subscrito por asso-
ciados belgas e estrangeiros. Enquanto à Association Internationale cabia muito mais a criação 
de “estações científicas e hospitaleiras”, o Comité d’Études teria por objectivos prioritários o 
estudo e as despesas do estabelecimento de ligações entre o baixo e o alto Congo, capazes de 
evitarem os obstáculos de rápidos e cataratas que separavam os dois sectores do rio, de modo 
a abrir toda a bacia fluvial ao comércio. O Comité teve um momento de crise quando um 
dos maiores associados, a empresa holandesa Afrikaansche Handels-Vereenigin, de Roterdão, 
entrou em falência, o que obrigou Leopoldo II a encontrar outras fontes, nomeadamente dos 
seus próprios rendimentos.

Quanto ao Tratado Anglo-Português de 1884, discutido pelas duas partes ao longo de 
vários anos, com momentos em que a Grã-Bretanha ora contestava as pretensões de Portugal 
sobre uma faixa do litoral ocidental da África ao sul do equador, ora defendia as pretensões 
portuguesas, acabou por ser assinado, finalmente, a 26 de Fevereiro. Contudo teve vida efé-
mera pois o governo britânico, não chegando a submetê-lo à ratificação parlamentar, deu-o 
por anulado no dia 28 de Junho, pressionado por fortes contestações internas e por pressões 
diplomáticas, nomeadamente do Chanceler alemão Otto von Bismarck e da Association Inter-
nationale de Leopoldo II, cuja bandeira, entretanto, era reconhecida pelo governo dos EUA 
em 22 de Abril de 1884, como a de um “governo amigo”. Foi o primeiro reconhecimento 
internacional feito da Association Internationale de Leopoldo II, que muito lhe valeu na altura 
em que a transformou no seu Estado Independente do Congo (EIC), quebrando-se a ficção 
jurídica da internacionalização de uma Association de carácter privado, cujo reconhecimento 
assentava na bandeira de fundo azul com uma estrela dourada no meio, aceite como a de um 
“governo amigo”. Nas palavras de Jean-Luc Vellut, historiador belga especialista de assun-
tos relacionados com o Congo (em algumas das suas publicações há matérias sobre Angola 
referentes, nomeadamente, ao Congo português e à Lunda), em “La violence armée dans 
l’EIC”, Cultures et dévelopment, 1984, 16, pp. 671-707, esse Estado Independente tornar-
se-ia, rapidamente, na primeira e única colónia europeia da qual a “metrópole” estava nas 
mãos de um indivíduo e não de um Estado. E mais do que isso, nas mãos de quem era Rei 
do Estado constitucional Belga, cujo governo o autorizaria, por resolução das Câmaras de 28 
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e 30 de Abril de 1885, a ser Soberano, a título pessoal, da possessão africana tida como pro-
priedade de uma Associação por si criada e da qual era Presidente! E a aventura prosseguiu 
durante 23 anos até que a Bélgica tomou posse da herança que lhe foi legada pelo seu Rei em 
testamento datado de Bruxelas, 2 de Agosto de 1889, cerca de vinte anos antes da sua morte: 
“Nós, Leopoldo II, Rei dos Belgas, Soberano do Estado Independente do Congo; Querendo 
assegurar à nossa Pátria bem-amada os frutos da obra que após longos anos prosseguimos no 
continente Africano; Com o concurso generoso e devotado de muitos Belga; Convencido de 
contribuir assim para assegurar à Bélgica, se ela quiser, mercados indispensáveis para o seu 
comércio e para a sua indústria; Decidimos, pelo presente, legar e transmitir à Bélgica, depois 
da nossa morte, os Nossos direitos Soberanos sobre o Estado Independente do Congo, tais 
como foram reconhecidos pelas declarações, convenções e tratados feitos depois de 1884, 
entre as Potências estrangeiras, por um lado, a Associação Internacional do Congo e o Estado 
Independente do Congo, por outro lado, bem como os todos os bens, direitos e vantagens 
ligados a esta soberania”.

Aqui não posso deixar de intercalar algumas referências a outros quiproquos que marca-
ram o reconhecimento da Associação Internacional do Congo, que passou a Estado Livre 
do Congo e, finalmente, a Estado Independente do Congo. Nas declarações dos EUA, quer 
do Senado, quer do Presidente da Federação, Chester Alan Arthur, eram referidos, repetida-
mente, os “free states” ou “états libres” estabelecidos, e a estabelecer, na bacia do Congo, sob a 
bandeira da Association Internationale, a partir de “estações hospitaleiras”. Para os norte-ame-
ricanos estas eram como que núcleos “governados por regulamentos e leis” que, na sua maio-
ria”, seguiam “as dos Estados europeus” e que passariam, uma vez desenvolvidas, conforme 
informação da Association Internationle, a “free states” do Congo, que elegeriam, “livremente, 
os seus próprios governantes e providenciaram pela sua auto-suficiência”. A realidade, toda-
via, era e seria muito diferente.

Os pormenores do processo de reconhecimento, discutidos no Senado dos EUA, podem 
ser seguidos em Rapports of the Committees on Foreign Relations, 1884, coligidos pelo senador 
John Tyler Morgan. Foram anexados a esses Relatórios documentos importantes sobre o rio 
Congo e que têm relações com as pretensões portuguesas. Por isso mesmo aqui apresento a 
lista deles: dois longos textos do jurista inglês Travers Twiss, um sobre a internacionalização 
do rio Congo e o outro sobre a liberdade de navegação no mesmo rio; correspondência da 
Câmara de Comércio do Estado de Nova Iorque; um excerto de uma carta do Presidente da 
American Colonization Society; um excerto do The Rebus Africanus: the Claims of Portugal to 
the Congo and Adjacente littoral, with remarks on the French annexation, livro publicado em 
1883 por Dermot Robert Wyndham Bourke, Conde Mayo, relatando as suas viagens em 
Angola e, com base em informações que lhe foram dadas por Rathier du Vergé que se dizia 
cônsul norte-americano em Luanda, o facto de ainda existir escravatura nos territórios recla-
mados por Portugal no Congo, com tráfico alimentado aí e em Luanda por residentes portu-
gueses; a reprodução, em inglês, de uma carta de Luciano Cordeiro, da Sociedade de Geogra-
fia de Lisboa para o Secretário-Geral da Association Internationale, datada de 13 de Outubro 
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de 1882; a longa resposta, com muitos pormenores, dada à carta de Luciano Cordeiro, um 
documento de Bruxelas, de 25 de Outubro de 1882; cópias de cartas da Câmara de Comér-
cio de Manchester, para o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros Lord Granville, 
George Leverson-Gower, uma de 30 de Maio de 1881 e outra de 29 de Janeiro de 1883; cópia 
do Tratado de Vivi estabelecido entre um representante do Comité d’Études du Haut-Congo e 
chefes africanos do território de Vivi, datado de 13 de Junho de 1880; documento análogo 
ao anterior referente ao Tratado de Léopoldville, de 29 de Abril de 1883; de igual modo, o 
do Tratado de Manyanga, de 12 de Agosto de 1882; idem do Tratado estabelecido com o Rei 
de Niadi, sem data; e lista de tratados e das estações criadas pela Association Internationale du 
Congo, “e que formam os lugares principais dos estados possuídos” por essa Associação e “no 
Niadi Kuilo”. Os relatórios do Senado dos EUA, sem os anexos, foram em parte transcritos, 
por exemplo, em Henry Wellington Wack, The History of the Congo Free State, 1905. 

Também contribuíram para acelerar o reconhecimento dos EUA os contactos importantes 
feitos pelo General Henry Shelton Sanford, pessoa de largas posses financeiras e de grande 
prestígio, que nos anos de 1861 a 1869 fora embaixador dos EUA em Bruxelas. Junto de 
membros do governo estadunidense, de senadores, de congressistas, de grandes empresários 
do Nordeste americano, de diversas associações filantrópicas, de instituições científicas como 
a American Geographical Society fundada em 1851, de jornais como o New York Herald, de 
sociedades anti-esclavagistas, propagandeou os projectos de Leopoldo II, relevando sempre 
que o reconhecimento protegeria os interesses comerciais de empresas e de cidadãos norte-a-
mericanos no Congo e que os EUA se aliariam à causa generosa (introduzir a civilização onde 
ela não existia) que inspirava a Association Internationale de Leopold II  

  Não deixa de ser curioso que numa carta do coronel Maximilien Charles Ferdinand 
Strauch, pessoa de confiança de Leopoldo II e que chegou a estar no Congo, dirigida a Henry 
Morton Stanley fosse sugerida a formação de uma “confederação independente de estados 
negros livres”, e que se acrescentasse que a empresa Leopoldina não tendia para a criação 
“de uma colónia belga, mas para o estabelecimento de um poderoso reino negro” (Edmond 
Deville Morel, Affairs of West Africa. Londres, 1902; a citação foi recolhida da p. 315 da edi-
ção de 1968). 

Ao procurar encontrar a fonte da ideia dos “estados livres”, fui dar à obra do explorador ale-
mão Georg August Schweinfurth (1836-1925), Im Herzen von Afrika 1868-1871, 2 volumes, 
1874, com tradução inglesa no mesmo ano, The Heart of Africa, e francesa no ano seguinte, 
Au coeur de l’Afrique 1868-1871. Voyages et découvertes dans les régions inexplorées de l’Afrique 
centrale. O autor, horrorizado pelo tratamento bárbaro dado aos escravos e manifestando-se 
contra o tráfico esclavagista, registou o seguinte: “… o que há de mais doloroso nesta caça 
ao homem é o despovoamento; regiões inteiras estão convertidas em desertos pela extracção” 
de populações; e, mais adiante, uma afirmação inédita para a época: “nos nossos dias a África 
não pode permanecer à parte; temos necessidade dela, necessidade dos seus mercados, dos 
seus esforços. Esta terra colossal deve participar do labor comum – produzir e tomar parte 
no comércio do mundo”. Para isso sugeria várias medidas, entre as quais a de formação de 
“estados negros que reuniriam os territórios mais expostos à captura e ao tráfico de escravos, 
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e que seriam colocados sob a protecção de Potências europeias para a sua defesa, porquanto 
a fragmentação excessiva das nações africanas em pequenos Estados seria sempre o principal 
obstáculo para a introdução da civilização. Somente os grandes Estados poderiam oferecer a 
segurança necessária para o estabelecimento de relações comerciais”.   

Tudo leva a crer que foram estas sugestões de Georg August Schweinfurth que influencia-
ram as ideias de Leopoldo II da criação de “estados livres”. A uma informação de Émile Ban-
ning, seu fiel colaborador, de que “por volta de 1876 a atenção do Rei fora particularmente 
atraída para o continente africano e, sobretudo, para o relato de viagens do alemão Schwein-
furth nessa parte ainda pouco conhecida do mundo”, pode-se juntar um excerto do conteúdo 
de uma carta de Leopoldo II, datada de 15 de Maio de 1884 e dirigida ao Presidente dos 
EUA, praticamente um mês depois deste ter afirmado o reconhecimento da bandeira da Asso-
ciation Internationale du Congo, como a de “um governo amigo”: “Après avoir fondé l’État 
de Liberia, il était naturel que les États-Unis soient les premiers à faire un cordial accueil au 
nouveau État Indépendant de l’Afrique Centrale”. Aqui Leopoldo II já antecipava a transfor-
mação da sua Association num seu État Indépendant, mas sem referência aos “estados livres”.

      
Estas matérias e outras, bem como o Tratado Anglo-Português merecem as atenções que 

nem sempre lhes têm sido dadas, porque, ao-fim e ao-cabo, os seus conteúdos desencadea-
ram os processos que levaram à Conferência de Berlim de 1884-1885 e desta à corrida para 
a partilha definitiva do continente africano por alguns estados europeus e a Association Inter-
nationale de Leopoldo II. Num livro que tenho em preparação incluo o estudo crítico dos 
documentos conhecidos. Aqui retomo o Tratado pelo qual a Grã-Bretanha reconhecia a sobe-
rania portuguesa sobre a “parte da costa ocidental de África entre 5º 12’ e 8º de latitude Sul”, 
tendo como fronteira leste, no interior, os limites entre as “actuais possessões da costa e tribos 
ribeirinhas”, devendo tal fronteira ser definida, isto é, delimitada e comunicada com a maior 
brevidade pelo governo português ao governo britânico. Uma vez aprovada pelas duas partes, 
tal delimitação seria objecto de um Protocolo a anexar ao Tratado. De acordo com os artigos 
seguintes, apresentados aqui de uma forma resumida, os súbditos de todas as nações teriam 
direito de acesso ao território acima delimitado, havendo, todavia, certos privilégios reserva-
dos aos súbditos britânicos e às suas actividades mercantis; haveria liberdade de navegação e 
de comércio não só no rio Congo, mas também no rio Zambeze, acautelada a fixação de tari-
fas e de outros impostos; seria formada uma Comissão mista, anglo-portuguesa, com poderes 
para estabelecer regulamentos e impor taxas de navegação para o pagamento dos custos de 
manutenção de faróis e de outras obras necessárias; haveria o compromisso de protecção de 
missionários de todas as religiões; os tratados estabelecidos por um dos contratantes com 
chefes africanos deveriam ser comunicados ao outro; os barcos de guerra britânicos teriam 
permissão de entrada em águas territoriais de possessões portuguesas na África oriental para 
supressão do tráfico esclavagista e, do mesmo modo, os da marinha portuguesa relativamente 
às águas territoriais das possessões britânicas na África do sul; previsão de medidas relativas 
aos naufrágios; no caso de Portugal abandonar o forte de São João Baptista de Ajudá, na 
Costa da Mina, ou quaisquer outros direitos entre esse forte e 6º de longitude, o governo 
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britânico teria a prioridade na apropriação dessas posições. Em anexo o Tratado continha a 
tabela de tarifas praticadas em Moçambique, que deveriam ser adoptadas como um máximo 
no prazo de dez anos.

Uma das primeiras dúvidas levantadas, mesmo na Grã-Bretanha, foi sobre a Comissão 
mista, havendo quem defendesse que ela deveria ter carácter internacional. Nesse sentido, 
a 26 de Maio de 1884 o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros Lord Granville, 
Georges Leverson-Gower, solicitou ao embaixador britânico em Berlim, Lord Ampthill, Odo 
William Russel (embaixador entre Outubro de 1871 e Agosto de 1884), que soubesse, junto 
do Chanceler Otto von Bismarck, com quem mantinha relações cordiais, se a Alemanha 
estaria disposta a nomear um representante para uma Comissão internacional. A 7 de Junho 
o Chanceler respondia que tinha conhecimento que Portugal (refira-se que por iniciativa 
do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Vicente Barbosa du Bocage), convencido 
da necessidade de regularizar a questão do Congo por um entendimento internacional, já 
sondara governantes de diversas Potências (Grã-Bretanha, Holanda, França, Bélgica) sobre a 
realização de uma reunião internacional, e que a Alemanha estaria disposta a designar um ple-
nipotenciário porque, no interesse do comércio alemão, numa costa tão importante da África 
ocidental, aquela entre 5º 12’ e 8º Sul, do Tratado Anglo-Português, a navegação e o comércio 
não podiam ficar sob condições impostas por autoridades portuguesas.

Na mesma altura acumulavam-se as fortes contestações das Câmaras de Comércio e Indús-
tria dos centros manufactureiros de Manchester, Birmingham e Glasgow, na Grã-Bretanha, 
das empresas mercantis da Holanda, da Bélgica e da França, a que se juntavam as pretensões 
da Association Interationale de Leopoldo II. Desenvolviam acções no sentido da anulação do 
Tratado Anglo-Português porque viam ameaçados os seus interesses mercantis e estratégi-
cos no Congo. Dizia-se, correntemente, que Portugal não era uma nação colonizadora; que 
sendo um país de fracos recursos arriscavam-se os territórios do Congo a continuarem sem 
qualquer desenvolvimento, sem civilização, como sucedia com outras das suas possessões 
africanas; que Portugal protegia a escravatura e que deixar os nativos nas mãos dos portu-
gueses seria entregá-los à escravidão; que era inconcebível que Portugal, estando no Congo 
há quatro séculos, nada fizera para o seu desenvolvimento. Estas afirmações, que corriam lá 
fora, foram repetidas num despacho do governo português dirigido aos seus representantes 
no estrangeiro, seguindo-se o contraditório, ou a tentativa de negar tais afirmações, tidas 
como caluniosas. 

O Chanceler Otto von Bismarck, numa nota oficial, informava o governo britânico que 
não via que o Tratado tivesse qualquer possibilidade de reconhecimento internacional e que, 
ele próprio, não estava disposto a admitir os direitos prévios de qualquer dos poderes inte-
ressados no comércio do Congo como bases de negociações. Depois de convencer o Reichs-
tag, antecipou-se a todos, nomeadamente a Portugal, porque ele sabia que dum membro do 
governo deste país (do Ministro José Vicente Barbosa du Bocage) saíra a ideia de uma reunião 
internacional sobre o Congo. Tomando nas suas mãos um assunto tão fulcral na época, de 
carácter internacional e estratégico, avançou com o convite para uma reunião em Berlim, 
segundo programa por ele elaborado, não em associação com a Grã-Bretanha detentora de 
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forte poder ultramarino em África, mas com a França, representada pelo seu Primeiro-Minis-
tro Jules Ferry. Não deixa de ser importante lembrar que tanto o Reichstag como o próprio 
Otto von Bismarck, no princípio da sua brilhante carreira política, não eram favoráveis à 
criação de territórios ou colónias alemãs em continentes longínquos mas, quando muito, 
favoreciam a instalação de entrepostos ou feitorias para a colocação e comércio de produtos 
fabricados pelas indústrias alemãs. Pelos litígios europeus sobre uma parte da África, desen-
cadeados pelas contestações feitas ao Tratado Anglo-Português de 26 de Fevereiro de 1884, 
tudo mudaria.

Como escreveu o historiador belga Jan Vandersmissen, na página 14 de “The King’s most 
eloquent campainer … Émile de Levaleye. Leopold II and the creation of the Congo Free 
State”. Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 2011, XLI (1-2), “the Anglo-Portuguese Treaty 
set the whole diplomatic world in motion”.

A Conferência de Berlim, que decorreu de 15 de Novembro de 1884 a 26 de Fevereiro de 
1885, pelo que já ficou referido, ainda que sumariamente, e pelo que virá a seguir, constituiu 
um evento único na história da ciência política. Foi uma conferência diplomática na forma, 
mas económica de facto, ostensivamente internacional (Daniel De Leon, “The Conference at 
Berlin on The West-African Question”. Political Science Quaterly, 1886, vol. I (1), pp. 103-
139), mas que se ocupou, maioritariamente. da bacia do rio Congo no centro do continente 
africano, sobre a qual digladiavam-se os interesses de quatro países europeus (Portugal, a pre-
sença mais antiga em terras do Congo, França, Grã-Bretanha e Holanda) e uma Associação de 
carácter privado (de Leopoldo II da Bélgica). Reuniu um número elevado de representantes 
(figuras principais e adjuntos técnicos) de 14 Estados, europeus e não-europeus, muitos deles 
sem interesses territoriais imediatos em África, como a Áustria-Hungria, a Bélgica, a Dina-
marca, os EUA (o seu primeiro aparecimento numa reunião internacional na Europa), os Rei-
nos Unidos da Suécia e Noruega (união entre 1814 e 1905), a Rússia, a Turquia, ou melhor, o 
Império Otomano; dos mais interessados, também por ordem alfabética, a Alemanha, a Espa-
nha, a França, a Grã-Bretanha, a Itália, Portugal, e a Association Internationale de Leopoldo II. 

Numa reunião sobre a África não houve qualquer representação de africanos, ainda que 
existissem estados independentes como a Etiópia, o sultanato de Zanzibar, a Libéria. O repre-
sentante da Grã-Bretanha, Sir Edward Baldwin Malet não deixou de comentar esse facto logo 
no início da sua intervenção no primeiro dia da Conferência: “I cannot forget that the natives 
are not represented amongst us, and the decisions of the Conference will, nevertheless, have 
extreme importance for them”. Posteriormente, de certo modo em resposta às palavras de Sir 
Edward Baldwin Malet, num relatório de uma das Comissões viriam os votos pios e enga-
nosos que, não estando os africanos fora da “comunidade das gentes”, a Conferência agiria 
como o seu tutor oficioso! 

Soberbamente, todavia, os europeus do século XIX excluíam os africanos da “comunidade 
das gentes”, na senda do que fizera o filósofo alemão Georg Friedrich Hegel nas suas Vorle-
sungen über die Philosophie der Geschichte (“Lições sobre a Filosofia da História”), reunidas em 
volume de 1830, ao escrever que a “África” (negra) “não era uma parte histórica do mundo” 
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/…/, “a não ser vermos ali o homem na barbárie, na selvageria” /..,/, “envolto na negrura da 
noite”. De modo idêntico se manifestou o escritor francês Victor Hugo, num discurso profe-
rido no dia 18 de Maio de 1879: “l’Afrique n ‘a pas d´histoire. Une sorte de légende vaste et 
obscure l’enveloppe”. /…/ “Cette Afrique farouche n’a que deux aspects: peuplée, c’est la bar-
barie; déserte, c’est la sauvagerie”. /…/ “Dieu offre l’Afrique à l’Europe. Prenez la!” (V. Hugo, 
Actes et paroles, 1880-1926, 7 volumes; existe edição mais recente em 4 volumes, interessando 
aqui o IV, Depuis l’exil, 1867-1885, 2015).  

 Atabalhoadamente, no Artigo 6.º do Capítulo I do Acto final ou geral, assinado a 26 de 
Fevereiro de 1885, cujo título é “Declaração referente à liberdade de comércio da bacia do 
Congo, suas embocaduras e regiões circunvizinhas, e disposições conexas”, lá vem que “todas 
as Potências que exercem direitos de soberania ou uma influência nos territórios, comprome-
tem-se a velar pela conservação das populações aborígenes e pela melhoria das suas condições 
morais e materiais de existência, e cooperar na supressão da escravatura e principalmente no 
tráfico dos negros”. E, na continuação do mesmo artigo, as Potencias teriam de proteger e 
favorecer, “sem distinção de nacionalidade ou de cultos, todas as instituições e empresas reli-
giosas, científicas ou de caridade, criadas e organizadas para esses fins ou que tendam a ins-
truir os indígenas e a lhes fazer compreender e apreciar as vantagens da civilização”.

Segundo a Carta-convite para a Conferência, os móbiles eram os de “regular, num espírito 
de boa compreensão mútua, as condições mais favoráveis ao desenvolvimento do comércio 
e da civilização em certas regiões da África, e assegurar a todos os povos as vantagens da livre 
navegação sobre os dois principais rios africanos que se lançam no Oceano Atlântico” (isto 
é, o Níger e o Congo ou Zaire); “desejosos, por ouro lado, de prevenir os mal-entendidos e 
as contestações que poderiam originar, no futuro, as novas tomadas de posse nas costas da 
África, e preocupados, ao mesmo tempo, com os meios de crescimentos do bem-estar moral e 
material das populações aborígenes …”. Da Agenda de trabalhos constavam três temas prin-
cipais: a liberdade de comércio e navegação na bacia e na parte terminal do rio Congo (ou 
Zaire); a aplicação dos princípios adoptados no Congresso de Viena de 1851 aos rios Congo e 
Níger, tendo em vista a liberdade de navegação em rios internacionais; a definição de formali-
dades necessárias para que as ocupações territoriais novas (isto é, posteriores à Conferência) nas 
costas de África fossem tidas como efectivas (o itálico é da minha responsabilidade, por motivos 
que serão referidos mais adiante).     

Portugal, cujo governo era presidido, na altura, por António Maria de Fontes Pereira de Melo, 
no seu terceiro mandato de 1881 a 1886, esteve representado por António José da Serra Gomes, 
Marquês de Penafiel, Enviado Especial e Ministro Plenipotenciário junto da Corte de Berlim, 
e por António Serpa Pimentel, Conselheiro de Estado, político que já ocupara vários cargos 
ministeriais. Além dessas duas personalidades também estiveram em Berlim Luciano Cordeiro, 
professor, polígrafo, político, um dos fundadores da Sociedade de Geografia de Lisboa, forte-
mente interessado no que tocava às possessões portuguesas em África e dinamizador de expe-
dições africanas, Carlos Roma du Bocage e José Felício, Conde de São Mamede e Manuel de 
Sousa Coutinho. Os representantes portugueses procuraram introduzir na agenda de trabalhos 
a questão dos direitos de soberania territorial portuguesa em África, fundamentados nos direitos 
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de descobertas e históricos, apresentando para isso um Relatório bem elaborado com a indicação 
de vários livros onde os assuntos eram tratados. A proposta não foi aceite, com evidente recusa 
dos representantes britânicos, alegando-se que na Agenda de trabalhos que acompanhara a Car-
ta-convite para a Conferência não tinham sido incluídas questões sobre soberania. Durante a 
Conferência os representantes de Portugal também tentaram, sem êxito, que a Grã-Bretanha, a 
França e a Alemanha aceitassem a pretensão portuguesa sobre o vasto território entre Angola e 
Moçambique, representado no célebre “Mapa cor-de-rosa”. 

A Conferência prosseguiu sobre os três temas referidos anteriormente, com muitas trocas 
de impressões, mas sem ocasiões de litígios insanáveis. No entanto, algumas tomaram tem-
pos longos. Dou apenas alguns exemplos. Os representantes dos EUA, apoiados por Henry 
Morton Stanley, na sua qualidade de conselheiro técnico, apresentaram algumas propostas de 
pormenores secundários sobre a delimitação da bacia hidrográfica do rio Congo; a definição 
de formas de compromisso pelas quais as Potências interessadas se absteriam de desencadear 
hostilidades na área da bacia; a melhor definição do conceito de neutralidade do Congo; o 
tratamento a dar aos missionários; o estabelecimento de linhas férreas em diversas partes da 
bacia do rio Congo; etc. Todas as propostas, apresentadas várias vezes, com alterações, foram 
rejeitadas. Não deixa de ser curioso recordar palavras de Herbert von Bismarck, um dos filhos 
do Chanceler alemão, acerca da representação norte-americana, numa carta de 3 de Setembro 
de 1884, que eu li na versão inglesa; “I would regard it as a misfortune to have the United 
States in the Congo Conference; the fact that the French could even conceive such an idea 
show how ignorant they realy are, and how incapable their foreigb policy!” (Norman Rich 
e M.H. Fisher, Editores, The Holbein Papers Cambridge University Press, 1961, Volume 1, 
Correspondence 1861-1896). Fica a percepção de que a presença de representantes dos EUA 
ficou-se a dever a recomendações do governo francês, que esteve ligado a Otto von Bismarck 
na preparação da lista de convidados para a Conferência. 

Outro tema que teve discussões longas foi o da transposição para o rio Congo das medidas 
do Congresso de Viena de 1851 aplicáveis a rios internacionais, tendo em conta o que fora 
feito no Danúbio, mesmo com as alteações introduzidas pelos Tratados de Paris de 1856, de 
Berlim de 1878 e de Londres de 1883. Ora na altura, geograficamente, o rio Congo tinha 
muito pouco de internacional! Perder-se-iam os participantes em lucubrações se não fosse a 
intervenção frontal do representante da Rússia, Conde Pyotr Alexeyvich Kapnist, Ministro 
plenipotenciário junto da corte de Haia, um dos muito poucos que manteve, ao longo da 
Conferência, uma atitude de imparcialidade e de crítica consciente pois o seu País não tinha 
quaisquer interesses em África. A propósito do carácter e da lisura diplomática do Conde 
Kapnist recordo palavras elogiosas de Herbert von Bismarck, noutra carta dirigida a Friedrich 
August von Holstein, com data de 1 de Novembro de 1884, portanto de cerca de 15 dias 
antes do início da Conferência de Berlim: “If Kapnist really came to the Conference in Berlin, 
it would greatly please me” /…/; “he is wholly dans la bonne voie, inspired by healthy self-
confident ambition, and by virtue of his own capability convinced that everything is open to 
him, and in my opinion is the most capable Russian diplomat in office I know” (extraído da 
fonte citada anteriormente).   
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A leitura atenta do texto do Acto final ou geral da Conferência, assinado no dia 26 de Feve-
reiro de 1885, de uma Reunião iniciada a 15 de Novembro de 1884, deixa a sensação de se 
estar perante qualquer coisa assemelhável a uma manta de retalhos nem sempre bem cosidos. 
Dos 38 artigos, distribuídos por 7 capítulos, 8 artigos preenchem o Capítulo I - “Declaração 
referente à liberdade de comércio na bacia do Congo, nas suas embocaduras e em regiões 
circunvizinhas, e disposições conexas”; 1 artigo compõe o Capítulo II – “Declaração concer-
nente ao tráfico de escravos”, havendo uma referência à “bacia convencional do Congo”; 3 
artigos estão no Capítulo III – “Declaração referente a neutralidade dos territórios compreen-
didos na bacia convencional do Congo”; 13 artigos aparecem no capítulo IV – “Acto de nave-
gação do Congo”, com pormenores sobre a criação e o funcionamento da Comissão Interna-
cional para a supervisão da navegação no rio; 8 artigos no Capítulo V – “Acto de navegação 
do Níger”; 2 artigos (o 34.º e o 35.º) no Capítulo VI – “Declaração referente as condições 
essenciais a serem preenchidas para que as ocupações novas nas costas do continente africano 
sejam consideradas como efectivas”; 3 artigos no Capítulo VII – “Disposições gerais”. Ane-
xados ao Acto final estavam o documento de reconhecimento internacional da Association 
Internationale de Leopoldo II (que, rapidamente, passaria a Estado Livre do Congo e depois 
Estado Independente do Congo) equiparada a “potência soberana” e um mapa mostrando 
a área convencional de comércio livre, os territórios considerados da França e de Portugal, 
os que ficariam sob protectorado da Alemanha, os do sultanato de Zanzibar e os limites do 
Estado Independente do Congo. 

Ora bem, o Acto final ou geral mostra como o rio Congo e a sua bacia hidrográfica ocu-
param, sem dúvida, muito mais tempo das sessões da Conferência de Berlim, pois lhe são 
dedicados 25 dos 38 artigos, com muitos pormenores. Não admira que, muitas vezes, se 
diga “Conferência do Congo”. Isso poderá explicar-se pelo facto dos participantes das sessões 
poderem dispor, não só dos estudos aprofundados sobre o rio Congo, como ficou referido 
anteriormente, produzidos por ilustres juristas do Institut de Droit Internacional criado em 
1873 (cerca de 11 anos antes da Conferência de Berlim), mas também dos relatórios das reu-
niões da mesma instituição que se realizaram em Gand, 1873; em Genebra, 1874; em Haia, 
1875; em Zurique, 1877; em Paris, 1878; em Bruxelas, 1879; em Oxford, 1880; em Turim, 
1882, para só citar as que tiveram lugar antes da Conferência de Berlim de 1884-1885, e 
ainda dos Annales, que começaram a ser publicados em 1877. A questão da navegação do 
Níger ocupou muito menos espaço porque os representantes britânicos defenderam, acerri-
mamente, que esse rio, sobretudo o Baixo Níger, sendo propriedade da Grã-Bretanha, ao seu 
governo competia o estabelecimento de regras da sua utilização.

Relacionados com a Conferência de Berlim, distingo dois assuntos que tiveram os maiores 
relevos, um à margem dela e o outro fazendo parte do Acto final ou geral. O primeiro, foi o 
do reconhecimento internacional da Association Intrnationale de Leopoldo II, que deu lugar 
à anomalia jurídica, política e histórica da passagem de uma Associação de carácter privado, 
ou individual, criada em 1876, a Estado Livre do Congo e depois a Estado Independente do 
Congo. O reconhecimento da Association Internationale du Congo foi feito através de convé-
nios bilaterais, o primeiro a 22 de Abril de 1884 com os EUA, assinado em Washington; o 
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segundo a 8 de Abril com a Alemanha, assinado em Bruxelas, portanto um e outro antes da 
Conferência de Berlim. À margem da Conferencia, a 16 de Novembro, isto é, no dia seguinte 
da abertura dessa Reunião, coube a vez à Grã-Bretanha, assinado em Berlim; a 24 do mesmo 
vês, à Áustria-Hungria, assinado em Berlim; a 27 de Dezembro aos Países Baixos, assinado 
em Bruxelas; e a 29 à Espanha, assinado em Berlim. Em 1885, foram as vezes da França, da 
Itália e da Rússia, a 5 de Fevereiro, seguindo-se os Reinos Unidos da Suécia e Noruega, a 10 
do mesmo mês; de Portugal, a 14; da Dinamarca e da Bélgica, a 23, isto é, três dias antes 
do encerramento da Conferência. O de Portugal foi assinado em Berlim pelo Marquês de 
Penafiel, António José de Serra Gomes e, por parte da Association Internationale du Congo, 
pelo Coronel Maximilien Strauch, como seu Presidente, e pelo Barão Alphonse Chodron de 
Courcel, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da França em Berlim, como repre-
sentante da Potência mediadora. Pela sua forma, semelhante às dos convénios assinados com 
os representantes dos outros Estados, a Association concedia as vantagens atribuídas aos outros 
(Artigos I e II do Convénio) contra o reconhecimento por parte de Portugal da bandeira da 
Associação (Artigo VI) como de um “governo amigo”. Diferenciava-se dos outros porque 
os Artigos III e IV continham a delimitação de fronteiras entre o Congo da Association e o 
Congo de Portugal com muitas referências a elementos geográficos, sobretudo nomes de rios, 
a meridianos e paralelos, e ainda a formação de uma Comissão com representantes das duas 
partes, que teria como responsabilidade as demarcações no terreno.

Como escreveu o historiador belga Jean Stengers em Congo. Mythe et réalités, 2005, a Asso-
ciation limitou-se a tomar duas iniciativas: a 23 de Fevereiro: deu a saber que estava reconhe-
cida a sua soberania sobre o Congo e a 26 tentou figurar no Acto final ou geral da Conferencia 
de Berlim. Apesar da Association não participar oficialmente na Conferência, ela esteve de 
tal maneira no pensamento de todos que o representante da França, Alphonse Chodron de 
Courcel, referiu-se-lhe como “la Dame de nos pensées”. Também no texto do Acto final não 
aparece qualquer referência à Association. Mas Leopoldo II colheu os louros da vitória pelo 
reconhecimento internacional da sua Associação Internacional do Congo, que seria transfor-
mada no seu Estado Livre do Congo e depois no seu Estado Independente do Congo, tor-
nando-se o soberano absoluto de um território gigantesco no coração de África.    

 
O outro assunto a que me referi anteriormente, integrado no Acto final ou geral, e que 

constituiu uma novidade, foi o dos Artigos 34 e 35 do Capítulo VI – “Declaração referente 
às condições essenciais a serem preenchidas para que ocupações novas nas costas do continente 
africano sejam consideradas como efectivas”. (O itálico, aqui e adiante, é da minha responsabi-
lidade). Ainda hoje se explica mal como é que dos conteúdos daqueles artigos do Capítulo 
VI, com a especificação que seriam aplicáveis a “ocupações novas nas costas do continente afri-
cano” se passou, rapidamente, para a corrida que levou à partilha atribulada de todo o maciço 
continente africano desde finais do século XIX, retalhado em territórios coloniais por alguma 
Potências europeias. De acordo com o artigo 34, “a Potência que de agora em diante tomar 
posse de um território nas costas do continente africano, situado fora de suas possessões actuais, 
ou que, não os tendo tido até então, vier a adquirir algum, e no mesmo caso a Potência que 
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aí assumir um protectorado, fará acompanhar a Acta respectiva de uma notificação dirigida às 
outras Potências signatárias do presente Acto”, isto é, o Acto final ou geral da Conferência de 
Berlim, “a fim de lhes dar os meios de fazer valer, se for oportuno, as suas reclamações”. E o 
artigo 35, “as Potências signatárias do presente Acto reconhecem a obrigação de assegurar, nos 
territórios ocupados por elas, nas costas do continente africano, a existência de um autoridade 
capaz de fazer respeitar os direitos adquiridos e, eventualmente, a liberdade do comércio e do 
trânsito nas condições em que for estipulada”.  

Na espécie de manta de retalhos mal cosidos do Acto final ou geral da Conferência de 
Berlim de 1884-1885 este Capítulo VI prima pela forma vaga dos seus conteúdos. Pode-se 
perguntar: até que ponto, quando e como as Potências notificaram entre si as possessões de 
territórios na “costa do continente africano”? Em que princípios se basearam para as amplas 
ocupações territoriais do interior, contíguas àquela costa? Alguns autores têm tentado respon-
der a isso, valendo-se de normas do direito internacional da época. Tendo em conta autores 
e obras especializadas sobre tais assunto, escolhi a de Jeffrey Herbst, States and Power in 
Africa. Comparative Lessons in Authority and Control, 2000; e as de Malcolm N. Shaw, Title 
to Territory in Africa, 1986, e “The Acquisition of Title in Nineteenth Century Africa. Some 
Thoughts, in P.M. Dupuy, B. Fassbender, M.N. Shaw e K.P. Sommermann, editores, Com-
mon Values in International Law. Essays in Honour of Christian Tomuschat, 2006. Quanto ao 
primeiro, dadas as formas relativamente vagas dos conteúdos dos artigos 34.º e 35.º do Acto 
final da Conferência de Berlim, tudo o que decidiram fazer os países europeus que já tinham 
um território na costa africana, ou viessem a estabelecê-lo, foi a de tomar a liberdade de 
expandir o território para o interior contíguo, sem mesmo ter de dar garantia “de existência 
de uma autoridade” efectiva sobre esses hintelands. Além disso, a “ocupação” dos territórios 
era uma forma genérica para aquisição de soberania.

Da segunda obra de Malcolm N. Shaw, de 2006, transcrevo o seguinte: “the Berlin Confe-
rence can be seen as a turning-point in European-African relations. Although the Conference 
did not itself partition Africa, it did involve an institutionalization of the process of acquiring ter-
ritory in the African continent”. O itálico é da minha responsabilidade. Na verdade, já antes do 
século XIX o princípio de “contiguidade territorial” era utilizado ligado, muitas vezes, ao de 
terra nullius. Este conceito sofreu modificações ao longo dos tempos e foi fonte de confusões 
na doutrina do direito internacional. Assim, muito sinteticamente, nos tempos romanos foi 
utilizado para os territórios que não eram romanos; nos séculos XV e XVI (e neste recordo a 
doutrina do teólogo frei Francisco de Vitória, em relação com a colonização das Índias cas-
telhanas) não apenas para os territórios desabitados e descobertos, mas também para aqueles 
que, estando habitados e organizados, não tinham um soberano cristão; e no século XIX e 
princípio do século XX, a todo o território que não pertencesse a um Estado civilizado. Aos 
europeus invasores esses territórios ofereciam-se disponíveis para serem ocupados. 

Não trato aqui do tema de tratados de “protectorado”, ligeiramente referido no artigo 
34.º do Acto final da Conferência de Berlim – “no mesmo caso a Potência que aí assumir um 
protectorado” – porque merece o desenvolvimento que lhe darei num livro em elaboração. 
Também reservo para esse livro a importante matéria de tratados de cedências territoriais e de 



47

O Papel da Sociedade de Geografia de Lisboa na Delimitação das Fronteiras das Antigas Colónias Portuguesas...

soberanias africanas estabelecidos entre agentes europeus e autoridades ou chefes africanos. 
Tais tratados eram depreciados e considerados sem valor por alguns altos responsáveis políti-
cos europeus, mas outros os valorizaram e utilizaram como instrumentos legais de direito de 
aquisições de títulos territoriais. Num continente da oralidade, os chefes africanos não sabiam 
ler, não sabiam escrever, e muito menos compreendiam os conteúdos dos documentos que 
lhes eram apesentados escritos por agentes europeus, por vezes numa linguagem pseudo-jurí-
dica, de qualquer modo complexa. Os chefes africanos assinavam de cruz. Otto von Bismarck 
desvalorizava tais tratados porque, segundo ele, era demasiado fácil “obter papéis com um lote 
de cruzes” (em vez de assinaturas) “feitos por negros” (Henk Wesseling, Divide and Rule. The 
Partition of Africa, 1880-1914, 1996, edição inglesa de original em holandês), era demasiado 
fácil forjar tais documentos. Mesmo os que continham os nomes e assinaturas de testemunhas 
europeias era difícil a comprovação das suas veracidades. Em contrapartida, o tratado estabe-
lecido entre Pietro (Pierre) Savorgnan de Brazza e o chefe principal dos Batéké Tio, a 10 de 
Setembro de 1880, um tratado de protectorado, feito em vários exemplares, foi ratificado pela 
Câmara dos Deputados de França a 18 de Setembro de 1882 e, habilmente divulgado pela 
propaganda oficial, serviu para dilatar o mito da “missão civilizadora” francesa. De Portugal 
é muito recordado o Tratado de Simulambuco, também um tratado de protecção, assinado a 
1 de Fevereiro de 1885 por Guilherme Augusto de Brito Capello em nome do governo por-
tuguês e pelas chefias indígenas do reino de N’Goyo. Mais tarde, quando os países europeus 
passaram a impor sistemas de administração coercivos nas suas colónias e em muitas regiões 
se depararam com as resistências dos africanos, foram utilizadas as armas nas guerras ditas, 
eufemisticamente, “guerras de pacificação”. 

O que não há dúvida é que os artigos 34º e 35º do Acto final abriram a corrida para a rápida 
compartimentação de todo o continente africano, com os traçados arbitrários de fronteiras, 
decididos nas chancelarias europeias e nem sempre fáceis de demarcação no terreno.

II. O papel da Sociedade de Geografia de Lisboa na delimitação das fronteiras das antigas 
Colónias portuguesas em África e de Timor

Estou de acordo com Catarina Madruga quando, na sua Dissertação de Mestrado, apre-
sentada em 2013 na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa intitulada José Vicente 
Barbosa du Bocage (1823-1907). A construção de uma persona científica (dissertação lida na 
Intenet), se referiu, na p. 74, à posição híbrida que a Sociedade de Geografia de Lisboa 
ocupava na sociedade portuguesa, “entre a iniciativa privada e a administração pública”. 
Socorrendo-se de escritos de H. Gabriel Mendes, sobretudo de “As origens da Comissão de 
Cartografia e a acção determinante de José Júlio Rodrigues, Luciano Cordeiro e Francisco 
António de Brito Limpo”, 1982, aquela autora acrescentou que a “Sociedade de Geografia, 
não sendo uma estrutura governativa nem partidária”, tinha, “desde o início, como propósito 
fortalecer a capacidade do Estado e participar na reforma administrativa colonial. Barbosa 
du Bocage” /…/ “participa nesse projecto desde o início, e faz, simultaneamente, parte do 
projecto ministerial de Andrade Corvo, a Comissão Central Permanente de Geografia no 
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Ministério da Marinha e do Ultramar”, criada por decreto de 17 de Fevereiro de 1876. Note-
se que surpreendeu o aparecimento dessa Comissão Central poucos meses depois da criação 
da Sociedade de Geografia porquanto, ao-fim e ao-cabo, havia pontos comuns idênticos nos 
objectivos das duas instituições. A diferença entre as duas estava no facto da Comissão Cen-
tral se destinar, sobretudo, à Cartografia, enquanto a Sociedade tinha o âmbito mais amplo da 
Geografia. Resolveu-se a situação na altura em que aquele Ministério passou a ser gerido por 
Januário Correia de Almeida, Visconde e Conde de São Januário, entre 3 de Julho de 1880 
e 25 de Março de 1881, no governo presidido por Anselmo Braamcamp Freire. A Comissão 
Central Permanente de Geografia, que começou a funcionar no dia 1 de Março de 1876, foi 
integrada na Sociedade de Geografia de Lisboa. O Visconde e Conde de São Januário fora 
um dos fundadores desta Sociedade e o seu primeiro Presidente, coadjuvado por Luciano 
Cordeiro.

Como recordou José Luís Lima Garcia, e bem, em A Sociedade de Geografia de Lisboa e a 
propaganda colonial em Portugal no final do século XIX, 2004, “a Geografia foi pois uma das 
preocupações mais constantes deste estabelecimento que, no fundo, não fazia mais do que 
transpor para a realidade os pressupostos da sua própria condição estatutária”. À data da cria-
ção da Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1875, desde há muitos anos Sociedades mais 
antigas, como a Société de Géographie de Paris, a mais antiga de todas, fundada em 1821, 
a Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin (Sociedade de Geografia de Berlim) fundada por Ale-
xander von Huboldt em 1828, a Royal Geographical Society de Londres, fundada em 1830 e 
outras mais já tinham a Geografia como ciência alicerçada em princípios da causalidade e 
da geografia geral definidos por Alexander von Humboldt na sua obra Kosmos: Entwurf einer 
physischen Weltbeschreibung, 5 volumes, 1845-1882, por Carl Ritter o princípio das relações 
entre a natureza e a história em Die Erdkunde im Verhaeltniss zur Natur un zur Geschischte 
der Menshen, 19 volumes escritos desde 1817 até ao ano da sua morte em 1859, aos quais é 
justo juntar de Élisée Reclus, Nouvelle géographie universelle, 19 volumes de 1875 a 1894. Não 
é por menos que os dois primeiros são considerados como os “pais da Geografia moderna”. 
Quando se lêem os relatos de exploradores europeus a partir de meados do século XIX, sobre-
tudo de países cientificamente avançados, em terras de África e de outros continentes ainda 
que haja, necessariamente, alguns esboços cartográficos são discerníveis as preocupações de 
uma geografia pós-Huimboldt e Ritter. Em Portugal, infelizmente, a Geografia moderna ou 
científica entrou muito mais tarde, com Francisco Xavier da Silva Telles (1860-1930) que foi 
sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa e seu Secretário-Geral durante 12 anos, o primeiro 
professor universitário de Geografia, no Curso Superior de Letras, antecessor da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, da qual foi Reitor, e ainda Ministro da Instrução Pública. 
Merece referência especial Luciano Cordeiro porque, não tendo formação académica de geó-
grafo, teve a percepção que a Geografia deixara de ser uma espécie de domínio onde tudo 
cabia e todos pensavam que sabiam, … sem saberem! Na primeira reunião da Sociedade 
Luciano Cordeiro apresentou uma proposta de criação de uma secção de ensino da Geografia 
em Portugal, bem como para fazer estudos conducentes à reforma do ensino dessa matéria 
como então se fazia. O meu Mestre, Professor Orlando Ribeiro, geógrafo de grande prestí-
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gio no País e no Estrangeiro e que fora aluno de Francisco Xavier da Silva Telles, detentor 
de uma bibliografia científica muito extensa e valiosa sobre a geografia de Portugal e das suas 
antigas Colónias, em que se entrecruzam as diferenças da natureza física com as da história e 
organização dos espaços pelos homens, sempre me ensinou que a Geografia, como ciência de 
síntese, tinha lugar privilegiado na encruzilhada das ciências naturais com as ciências sociais.

Desde o século XIX a Geografia passou a ter uma rede mundial de instituições, desde os 
Congressos internacionais, realizados, geralmente, de quatro em quatro anos, em cidades de 
vários países, de que o primeiro foi em Anvers, em 1817, o 32.º em Colónia, em 2012, e o 
33.º está marcado para Beijing, em 2016, sob o tema geral de “Shapping our Harmonious 
World”. Luciano Cordeiro e Ernesto de Vasconcelos participaram, activamente, em alguns 
desses Congressos Internacionais. As Sociedades de Geografia tiveram, e muitas ainda têm. 
a responsabilidade da realização dessas reuniões magnas, ou um papel importante nisso. Tal 
não sucedeu, porém, com o 16.º, realizado em Lisboa em 1949, o primeiro depois da Guerra 
de 1939-1945, porque nenhum outro país europeu oferecia condições para a realização do 
Congresso. Ficou a dever-se à iniciativa de Orlando Ribeiro e ao empenhamento de um 
pequeno grupo de colaboradores. Além de sessões plenárias e de trabelhos em comissões, 
com a apresentação de comunicações, publicadas em volumes de Actas, foram organizadas 
excursões em quatro áreas do território continental e uma na ilha da Madeira, com a publi-
cação das respectivas monografias geográficas. Muito antes desse 16.º congresso tinha sido 
criada em 1922 a União Geográfica Internacional, mais conhecida pelas siglas francesa UGI 
(Union Géographique International) e inglesa IGU (International Geographical Union), na 
qual estão filiadas as Comissões Nacionais de Geografia. Dotada da sua Presidência, rotativa, 
e dos seus órgãos de administração, edita, regularmente, publicações com notícias sobre a 
União e as Comissões Nacionais; contribui para a realização de Congressos Internacionais, de 
Reuniões Regionais, em regra geral de carácter temático, e de outros tipos de Encontros geo-
gráficos, e para a produção dos volumes da Bibliographie Géographique Internacional; mantém 
contactos com organizações internacionais de diferentes ramos científicos e culturais, e com 
outras de carácter mais político, como a ONU e o seu ramo UNESCO; etc.    

A Sociedade de Geografia de Lisboa seguiu outros caminhos, mais interessada nas explo-
rações coloniais, na defesa dos direitos históricos de Portugal, admitindo no seu seio muitos 
e variados domínios do conhecimento, desde os das ciências ditas exactas (por exemplo a 
cartografia, designada, vulgarmente, por engenharia geográfica), aos das ciências naturais, aos 
das ciências sociais, às literaturas e artes. Sobre o seu papel, como instituição de estatuto pró-
prio, na delimitação e demarcação de fronteiras das possessões ultramarinas sabe-se pouco. 
Importa que se façam estudos mais aprofundados sobre isso, para o melhor esclarecimento 
das razões porque não participou nas decisões políticas sobre tais assuntos; e porque não teve 
o exercício de órgão consultivo de governos. 

Alguns dos seus sócios mais ilustres como, por exemplo, Gago Coutinho e Ernesto de 
Vasconcelos tiveram papéis preponderantes em demarcações de fronteiras de várias coloniais 
portuguesas, fizeram parte de comissões mistas mas nos documentos oficiais, em tratados e 
convénios internacionais não apareceram nessa qualidade. São identificados como membros 
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da Comissão de Cartografia ou, mais genericamente, como representantes de Portugal. Tam-
bém não são muitos os sócios que escreveram sobre as questões das fronteiras coloniais.

Luciano Cordeiro, de seu nome completo Luciano Baptista Cordeiro de Sousa, foi um 
dos pilares da Sociedade de Geografia de Lisboa, fundada em 1875. Dotado de grande dina-
mismo, atento ao que se passava no mundo, recordo algumas das suas iniciativas relaciona-
das com a questão candente do Congo, utilizando as notas contidas na ficha informativa da 
“Biographie Colonial Belge”, do Intitut Royal Colonial Belge, 1948, Tomo I, colunas 261-264. 
Não tendo sido ninguém de Portugal convidado para a Conferencia Geográfica de Bruxelas 
organizada por Leopoldo II em 1876, a Luciano Cordeiro não escapou isso. Decidiu iniciar 
uma campanha em defesa dos direitos de Portugal em África e para chamar a atenção sobre os 
perigos que apresentavam as iniciativas da Association Intenationale Africaine criada naquela 
Conferencia, sob a sua influência foi organizada a “Comissão Nacional de Exploração e Civi-
lização da África”, com o subtítulo de “Representante da Association Internationale Africaine”. 
A Sociedade de Geografia de Lisboa foi convidada a participar na segunda reunião daquela 
Association, em Bruxelas, em 1877. Porém, por falta de apoios financeiros, a delegação por-
tuguesa não chegou a ir à reunião. Logo que foi assinado o Tratado Anglo-Português de 26 
de Fevereiro de 1884 Luciano Cordeiro entregou na Câmara dos Deputados um projecto de 
lei para a constituição da província do Congo tendo como sede Cabinda e abrangendo Lân-
dana, Banana, Ponta da Lenha, Boma e Nóqui. Infelizmente, como tratei anteriormente, o 
Tratado foi anulado a 28 de Junho e a 15 de Novembro teve início a Conferência de Berlim 
de 1884-1885.

Luciano Cordeiro participou nesta Conferência como delegado técnico da representação 
portuguesa e, segundo os testemunhos de Émile Banning, um dos homens de confiança de 
Leopoldo II integrado na delegação da Bélica, foi tão acérrimo defensor das reivindicações 
portuguesas, num ambiente pouco favorável a Portugal, que se portou como o verdadeiro 
chefe da delegação, um adversário competente e combativo. Nas suas Mémoires, Émile Ban-
ning escreveu o seguinte, que transcrevo na forma original: “Son concours a accentué les 
incovénients d’une situation très difficile. Malgré son mom (il faut savoir que ‘Cordeiro’ 
signifie ‘agneau’ en portugais), M. Cordeiro était d’une nature violente et agressive; il avait 
des connaissances, mais aucune des qualités du négociateur. M. de Courcel” (referindo-se 
a Alphonse C. de Courcel) “le plénopotenciaire français, l’avait plaisantement qualifié de 
‘Comité de Salut publique’” (Émile Banning, Mémoires politiques et diplomatiques. Comment 
fut fondé le Congo belge, 1927. O Conde B. de Lichtervelde em Contribution à l’hisgtoire des 
origines du Congo belge. Note sur les écrits de Luciano Cordeiro, publicitaire portugais, 1936, 
escreveu o seguinte: “Si Luciano Cordeiro fut loin d’être pur nous un ami, il nous est permis 
de saluer en lui un patriote ardent qui défendait la cause de son pays avec tout l’acharmement 
d’une conviction éminemment respectable”.

Uma vez regressado a Lisboa, depois do encerramento da Conferência de Berlim, Luciano 
Cordeiro expôs na Câmara dos Deputados o que se passara nela. As suas comunicações estão 
reunidas em A questão do Zaire: discurso proferidos na Câmara dos Senhores Deputados nas 
Sessões de 11, 15 e 16 de Junho de 1885, pelo Deputado Luciano Cordeiro, delegado techico 
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de Portugal na Conferência de Berlim e Relator da Comissão dos Negócios Externos da mesma 
Câmara, para o Acto Geral da Conferência e a Convenção com a Associação Internacional do 
Congo Lisboa, Imprensa Nacional, 1885. Nem no título tão longo aparece a menção das 
suas importantes ligações à Sociedade de Geografia de Lisboa. Ainda que procurasse dar uma 
nota de optimismo ao que se passara na Conferência quanto às reivindicações portuguesas 
de direitos de soberania sobre terras do Congo, relevando a importância de presença de uma 
delegação portuguesa de alto nível, não fora fácil esconder o que todos sabiam: Portugal, 
que perdera o Império do Oriente e o Brasil, estava reduzido às possessões em África, dois 
arquipélagos, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, mantidos cronicamente empobrecidos, e 
três parcelas continentais, na Guiné, e no que viriam a ser Angola e Moçambique, exploradas 
sobretudo pela extracção de escravos, há muito que deixara de ser uma Potência ultramarina 
comparável à França, à Grã-Bretanha, à Holanda e até mesmo à Alemanha, que iniciara o seu 
período colonial muito recentemente; Portugal nos finais do século XIX era um País em cri-
ses profundas, políticas, económicas e sociais, num estado de “inexorável decadência”, como 
dizia Antero de Quental. A delegação portuguesa à Conferência de Berlim não conseguira 
que, numa das Comissões de trabalhos, fosse tido em conta um Relatório sobre a presença 
de Portugal no mundo, não pudera introduzir a questão de direitos de soberania territorial, 
e mais do que tudo, fora coagida a assinar um convénio com a Association Internationale de 
Leopoldo II, mediado por um representante francês, aceitando a delimitação de fronteiras 
proposta por ela. De pouco lhe valeram alguns apoios recebidos da Itália, por interferência do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros Pasquale Stanislao Mancini junto do governos britânico 
e de Otto von Bismarck, quer na fase crítica do problema do Tratado Anglo-Português de 
26 de Fevereiro de 1884, quer durante a Conferência de Berlim. O Ministro Pasquale Man-
cini, admirando Leopoldo II pela impetuosidade das suas jogadas diplomáticas e políticas no 
xadrez euro-africano, também era sensível às boas relações entre a Itália e Portugal, reforçadas 
pelo casamento, em 1862, daa princesa Maria Pia de Sabóia, filha de Victor Emmanuel II, rei 
da Itália, com o príncipe Luís, filho da Rainha Dª. Maria II de Portugal e do rei-consorte D. 
Fernando de Saxe-Coburgo, que era primo de Leopoldo II (Liane Ranieri, Les relations entre 
l’État indépendant du Congo et l’Italie, 1959). 

Luciano Cordeiro, “de natureza violenta e agressiva”, como escreveu Émile Banning, “um 
patriota ardente que defendia a causa do seu país com todo o empenhamento de uma convicção 
eminentemente respeitável”, dito nas palavras do Conde de Lichtervelde, quando se tratava da 
defesa dos direitos de Portugal, avantajava-se a todos naquilo que Ângela Guimarães registou no 
seu livro Uma corrente do colonialismo português. A Sociedade de Geografia de Lisboa, 1984, a pro-
pósito desta Sociedade: “A fracção da burguesia que constitui a corrente dominante da Socie-
dade de Geografia de Lisboa é extremamente criativa. Mas não detém o poder político nem 
possui força económica para, por si só, executar o grandioso projecto que lançou mãos. Sente-se 
nela, em todas as circunstâncias, um complexo de afastamento e uma enorme vontade de reben-
tar as cadeias – externas e internas – que impedem a sua expansão. É pena que só pela expansão 
colonial possa resolver os problemas que a afligem”. Ainda segundo a mesma autora, em “A 
Ideologia colonialista em Portugal no último quartel do século XIX”, 1983, a maioria da popu-
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lação portuguesa vivia “num total alheamento das questões coloniais” e não via “a África mais 
do que uma terra de febres e degredados”. Em tal situação, porém, a Sociedade de Geografia 
de Lisboa procurava quebrar esse marasmo. De acordo com James Duffy em Portugal in Africa, 
1962, página 107, “A Sociedade, através de uma Comissão especial Africana, tomou a tarefa de 
revigorar uma consciência africana em Portugal patrocinando explorações científicas das coló-
nias e a publicação de textos ilustrando o papel histórico de Portugal em Angola e Moçambique. 
O trabalho da Sociedade fez mais do que a legislação e os discursos para dramatizar a presença 
em África, e ajudou a restaurar o orgulho natural nas capacidades tradicionais dos exploradores 
portugueses; num modo menor tornou-se uma força efectiva no combate à atitude prevale-
cente na Europa em relação à ocupação portuguesa, ou não-ocupação, em África”. Decorridos 
cerca de cinco anos depois da Conferência de Berlim o Ultimato do governo britânico de 11 
de Janeiro de 1890, entregue ao governo português na forma de um Memorando, vibrava mais 
um duro golpe a Portugal. Era-lhe exigido que abandonasse, de todo, as suas pretensões sobre 
a faixa africana entre Angola e Moçambique, esboçada no célebre “Mapa cor-de-rosa”, com a 
ameaça do corte de relações diplomáticas e até da utilização de meios coercivos naquele vasto 
território. Cederam o Rei D. Carlos e o governo liderado por José Luciano de Castro. A opi-
nião pública e os órgãos de comunicação social manifestaram-se contra isso, sentiu-se ferido de 
morte o amor pátrio.

Tendo escrito alguns textos sobre as fronteiras coloniais em África, todavia, apenas a dois 
sectores de fronteiras angolanas dei a maior atenção em artigos de 1980-1981 e de 2000: o 
primeiro no sul, delimitado e demarcado por um segmento de paralelo terrestre, entre o rio 
Cunene e o rio Cubango, negociado, primeiramente, com o Sudoeste Africano Alemão e 
depois com a Grã-Bretanha e a União da África do Sul, e o segundo no leste, de traçado mais 
complicado, no contacto do que era o reino do Barotze, depois colonizado pela Grã-Bretanha 
como Rodésia do Norte. Recordo que as duas colónias, ganhas as suas independências, pas-
saram a ser a República da Namíbia, desde 21 de Março de 1990 e a República da Zâmbia, 
desde 24 de Outubro de 1964. O leitor interessado encontrará em Joaquim Dias Marques de 
Oliveira, Os caminhos históricos das fronteiras de Angola, 2010, informações pormenorizadas 
sobre todas as fronteiras angolanas. O primeiro dos meus artigos foi publicado na Revista 
Garcia de Orta. Série de Geografia, 1980-1981, 6 (1-2), e o segundo no volume A África e a 
instalação do Sistema colonial (c. 1885-1930), 2000. Por eles pode-se ver como as negociações 
foram longas e complexas. 

As do sector sul decorreram de Dezembro de 1885 até 29 Abril de 1931, quando o Minis-
tério do Negócios Estrangeiros de Portugal comunicou ao Embaixador britânico em Lisboa 
a ratificação do Acordo de Kakeri, ficando criada uma zona neutra de cerca de 400 x 11 km. 
Pelo governo português, tomaram parte em algumas das negociações o Dr. Augusto de Vas-
concelos (de seu nome completo Augusto César de Almeida de Vasconcelos Correia, Presi-
dente da Delegação), Senador, Ministro Plenipotenciário, ex-Primeiro Ministro, ex-Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Chefe do Secretariado português da Sociedade das Nações, o 
Vice-Almirante Ernesto de Vasconcelos (Ernesto Júlio de Carvalho e Vasconcelos), Direc-
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tor-Geral do Ministério das Colónias, ex-Director dos Serviços Diplomáticos, Geográficos e 
de Marinha do Ministério das Colónias, Professor da Escola Colonial de Lisboa, Secretário 
Perpétuo da Sociedade de Geografia de Lisboa, e o Coronel Carlos Roma Machado (Carlos 
Roma Machado de Faria e Maia), Engenheiro Militar, Sócio da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, ex-Director dos Caminhos de Ferro e Obras Públicas nas Colónias. Este último foi 
autor de vários artigos de jornais depois reunidos num volume com um título longo, que 
eu reproduzo porque, em síntese, ele dá conta das diversas operações relacionadas com a 
fronteira: Na fronteira Sul de Angola: desde a Missão Luso-Alemã de 1914 até à delimitação 
da fronteira, medição das águas do rio Cunene em 1927 e continuação da delimitação até ao rio 
Cubango, em 1928, incluindo o Convénio do Cabo sobre a mesma delimitaçõo e aproveitamento 
das águas do rio Cunene, em 1926, 1941, 163 páginas e ilustrações cartográficas.

As principais dificuldades andaram em torno das quedas do Ruacaná no rio Cunene pois 
tantos os alemães como os sul-africanos quiseram tê-las incluídas no território das suas admi-
nistrações, colonial em relação aos primeiros e em regime de Mandato em relação aos segun-
dos depois da Alemanha ter perdido a guerra de 1914-1918 e as sua colónias africanas. Nos 
dois casos estava o desvio de águas do Cunene para a irrigação da depressão árida de Etosha 
Pan. Aqui junto algumas notas geológicas e geomorfológicas sobre o Cunene e o Etosha Pan. 
Antes do Cretácico o rio Cunene terá tido uma drenagem endorreica, terminada numa área 
correspondente ao Etosha Pan, hoje desértica, mas que testemunhos fósseis aí existentes (geo-
lógicos, vegetais e animais) atestam que recebia águas de um rio, um pré-Cunene. No Cre-
tácico, quando se abriu o Atlântico Sul, com a separação de dois blocos da Gondwana, o da 
África e o da América do Sul, as margens continentais destes sofreram fenómenos de flexura, 
dita atlântica, com criação de rios de drenagem oceânica. Ora bem, há provas que um rio des-
ses, dotado de processos de erosão regressiva muito acelerados, representados pelos rápidos, 
pelas quedas de águas e pela brusca mudança de direcção da parte terminal do Cunene, de 
N-S (desde as nascente no Huambo) para E-O (troço da fronteira entre Angola e o Sudoeste 
Africano, República da Namíbia a partir de 1990), acabou por capturar o Cunene, desviando 
as suas águas para o Atlântico.

Em 1904, portanto ainda em tempos da ocupação alemã, o geólogo Ernest Herbert Lewis 
Schwarz concebeu um projecto grandioso para o desvio de águas do rio Cunene, a partir da 
área das quedas de Ruacaná, para o Etosha Pan. E daqui poderiam sair canais com águas para 
alimentarem outros rios, como o Omatako e o Kavango, de modo a promover uma altera-
ção climática nas suas regiões semiáridas por aumento da pluviosidade. Não pararia aqui o 
sistema de canais mas prosseguiria até a afluentes do rio Orange, que era o limite meridio-
nal do Sudoeste Africano e mantido, de igual modo, em relação à República da Namíbia O 
grandioso projecto dependia da demarcação da fronteira, ou melhor, da posse da área das 
quedas do Ruacaná. Esquecido durante vários anos reapareceu em 1920 no livro que Ernest 
H.L. Schwarz publicou com o título de The Kalahari, or Thirstland Redemoption, incluindo 
também estudos sobre outros rios africanos em regiões semiáridas. Novamente esquecido por 
muitos anos, foi recuperado em 1964 após graves períodos de secura acentuada nas regiões de 
Etosha Pan e das planuras do Okavaango, e teve edição mais recente em 2010.
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O Cunene e Etosha Pan continuam a ser objectos de estudos científicos de que dou dois 
exemplos de teses de doutoramento, a primeira apresentada na Universidade de Pretória e a 
segunda na Universidade de Würzburg: Richard Meissner, The Transnational Role and Invol-
vement of Interest Groups in Water Politics: A Comparative Analysis of Selected Southern African 
Case Studies, 2004, em que o rio Cunene e o rio Orange (limite meridional do território do 
Sudoeste Africano, depois República da Namíbia) têm lugares destacados como fontes de 
águas para irrogação e de produção de energia eléctrica; no capítulo 5, a parte terminal da 
bacia do rio Cunene, partilhada pela Namíbia e por Angola, e a proposta de construção da 
barragem de Epupa; no capítulo 6, a bacia do rio Orange, partilhada por Botswana, Lesotho, 
Namíbia e África do Sul; e no capítulo 7, a análise comparativa do papel transnacional de 
grupos de interesse nas bacias daqueles dois rios. Richard Meissner tem outras publicações 
sobre o Cunene. De Martin H.T. Hipondoka, The Development and Evolution of Etosha Pan, 
Namibia, 2005, e as suas relações, mais que prováveis, com uma terminação endorreica do 
Cunene há milhões de anos, tratadas, sobretudo, no capítulo 4. A obra é enriquecida com 
magníficas ilustrações a cores de aspectos geológicos. geomorfológicos, de cobertos vegetais, 
de perfis da bacia do rio Cunene e do Etosha Pan, e outras.            

Quanto à fronteira do sector leste angolano, hoje fronteira entre Angola e a Zâmbia, na 
sua delimitação participaram Sacadura Cabral e Gago Coutinho. As conversações demora-
ram de 1890 até 30 de Maio de 1905, quando os governos da Grã-Bretanha e de Portugal 
aceitaram o parecer de uma Comissão Internacional de Arbitragem presidia por Victor 
Manuel III, rei da Itália: linha recta desde os rápidos de Catimba no rio Zambeze até à san-
zala de Andara no Cubango; a margem oriental do leito inundado do rio Cuando, até ao 
ponto de intersecção com o meridiano de 22º E; daqui até ao ponto de intersecção com o 
paralelo de 13º S; deste até ao ponto de intersecção com o meridiano de 24º E; e daqui até 
à fronteira do Estado Independente do Congo. As demarcações no terreno arrastar-se-iam 
por mais alguns anos. O leitor do meu artigo encontrará boas fontes de informações no já 
citado Joaquim Dias Marques de Oliveira, Os caminhos históricos das fronteiras de Angola, 
2010, e em Eduardo dos Santos, A Questão do Barotse, 1986. Este, em particular, inclui 
dados históricos importantes sobre os desempenhos de chefes africanos atentos ao que se 
passava nos territórios de suas soberanias. Em 1878 quando a chefatura do reino do Barotse 
passou para as mãos de Lobosi, que adoptou o nome de Levanica ou Renhanica, ele aceitou 
a ajuda de gentes britânicos, sobretudo da British  South Africa Company, voltando a contar 
com ela em 1884 para regressar a Lealui, a sede do reino, que se vira obrigado a abandonar 
para escapar aos ataques de alguns súbditos. Levanica manteve-se no poder até 1903 e cou-
be-lhe um papel importante na chamada questão do Barotse. Assistiu aos litígios entre por-
tugueses e britânicos sobre a delimitação da fronteira que passaria pelo seu reino, utilizou 
ora uns, ora outros conforme mais lhe convinha. Os dois países europeus assinaram vários 
tratados, em 1890, 1891, 1893, e em anos posteriores, os respectivos governos trocaram 
ainda muita correspondência, discutindo a delimitação de fronteira. Enquanto isso Leva-
nica fazia acordos com outros chefes africanos, como foi o caso do de Catengue (Luena) 
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eleito em 1894, enviando-lhes embaixadas e muitos presentes, mandou gados e pastores 
para a margem direita do rio Zambeze, alegando que havia falta de pastos na outra mar-
gem, tudo para demonstrar, à sua maneira, que tinha direitos de soberania. Infelizmente 
não resistiu à apetência europeia sobre o seu reino, e tudo ficou resolvido entre Portugal e 
a Grã-Bretanha ao aceitarem em 1905 a arbitragem da Comissão Internacional presidida 
pelo Rei da Itália.

Os problemas das fronteiras internacionais delimitadas por potências europeias, ficando 
algumas por demarcar nos terrenos, nasceram com os vícios das arbitrariedades com que 
foram traçadas e, ao mesmo tempo, foram criados os germes de conflitos fronteiriços, ini-
ciados até mesmo em tempos coloniais. Ao entrarem as colónias em processos de indepen-
dências após a guerra mundial de 1939-1945, desde os anos de 50, criada a Organização da 
Unidade Africana (OUA) em 1963, foi adoptada uma Resolução contida no parágrafo 3 do 
Artigo III da Carta da instituição pela qual os Chefes de Estados e de Governos reunidos 
no Cairo, em Julho de 1964, se comprometiam a respeitar as fronteiras existentes à data das 
independências. O mesmo princípio foi mantido no Acto Constitutivo da União Africana 
(UA) que em 2002 sucedeu à OUA. Por esse modo se tentaram evitar, tanto quanto possível, 
os conflitos fronteiriços. Mas eles existem, com várias escalas de agressividade, e a lista não 
é nada pequena, como se pode ver em diversas publicações. Os conflitos em África ocupam 
uma parte da Borders Disputes. A Global Encyclopedia, 2015, 3 volumes, tendo por Editor 
Emmanuel Brunet-Jailly. Já em Janeiro de 2007 a União Africana, em Assembleia Geral, 
decidira que fosse implementado o African Union Border Programme (AUBP). Uniting and 
Integrating Africa through Peaceful, Open and Prosperous Borders, com objectivos da concreti-
zação de meios para dirimir diferendos geopolíticos, geoeconómicos e socioeconómicos entre 
os Estados. Em Junho do mesmo ano os ministros africanos com o pelouro das questões de 
fronteiras assumiram o compromisso da execução do Programa. Entre as várias publicações 
sobre o assunto duas dão conta da ambição e da pertinência do Programa: Delimitation and 
Demarcation of Boundaries in Africa. General Issues and Cases Studies, e Delimiotation and 
Demarcation of Boundaries in Africa. The User Guides.   

------o------

No que toca a Timor, uma vez que não tive a oportunidade de ir até lá, não percorri o 
território, como fiz em África e noutras partes do mundo. Na qualidade de geógrafo sempre 
tomei como bases fundamentais para a elaboração dos meus textos as observações pessoais fei-
tas nos territórios, quer de aspectos de geografia física, quer de aspectos de geografia humana 
e outros. Naturalmente que se juntam as apuradas consultas bibliográfica, cartográficas, de 
registos fotográficos (fotografias normais, e de pares verticais e oblíquos com visão estereos-
cópica), de imagens satelitais (quando disponíveis e facilmente acessíveis), os contactos com 
colegas especialistas de ciências afins da geografia (geólogos, climatologistas, geobotânicos, 
historiadores, antropólogos, economistas, sociólogos, politólogos). 
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Mas o facto de em 1999, como Director do Centro de Geografia de um Departamento 
do Instituto de Investigação Tropical (IICT), ter tido a iniciativa e ter assumido e a respon-
sabilidade da organização de uma exposição sobre Timor Lorosae, ajudado por colaboradores 
daquele Centro e de outros do IICT, levou-me a estudar, atentamente, a documentação exis-
tente sobre esse país, antiga colónia portuguesa na parte leste de uma grande ilha, nomeada-
mente os da delimitação e da demarcação da fronteira que partilha com a parte ocidental da 
mesma ilha pertença da Indonésia, depois de ter sido colónia holandesa.

A Exposição foi feita numa sala da Sociedade de Geografia de Lisboa, gentilmente cedida 
pela sua Presidência, com verbas atribuídas pela Comissão para Apoio à Transição em Timor 
Leste, presidida pelo Senhor Padre Victor Melícias. O catálogo da Exposição, elaborado por 
Ana do Amaral, publicado depois na Revista Garcia de Orta. Série de Geografia, 2002, 18 
(1-2), pp. 33-46, dá conta dos documentos seleccionados sobre Timor (bibliográficos e car-
tográficos de vários domínios científicos, fotográficos, estatísticos e outros), de algumas peças 
de arte timorense e de amostras de rochas que preencheram os painéis e as mesas-exposi-
toras, extraídos do rico acervo documental do IICT, alguns da Sociedade de Geografia de 
Lisboa e outros emprestados por particulares. Duas peças expostas despertaram as maiores 
curiosidades: a carta geográfica manuscrita, datada de 1899, guardada no IICT, contendo os 
pormenores da delimitação e da demarcação da fronteira insular, autenticada pelos membros 
da comissão portuguesa, figurando a assinatura de Gago Coutinho, e também dos membros 
da comissão holandesa; e uma bandeira portuguesa oferecida ao Almirante Manuel Maria 
Sarmento Rodrigues por um chefe timorense, em 1952 quando ele, como Ministro do Ultra-
mar, esteve na ilha, bandeira que foi mantida bem escondida durante a ocupação japonesa 
aquando da guerra de 1939-1945, gentilmente emprestada por familiares do Almirante. A 
inauguração da Exposição teve as presenças do Ministro Prof. Doutor Mariano Gago, do 
Senhor Padre Victor Melícias, Presidente da Comissão de Apoio a Timor Leste, do Prof. Dou-
tor Joaquim Alberto da Cruz e Silva, Presidente do IICT, da Embaixadora de Timor Lorosae, 
do Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, de outras Personalidades e muito público 
interessado. Durante o tempo em que esteve aberta recebeu inúmeras visitas, de pessoas de 
várias formações, e, nomeadamente, de estudantes do secundário, por vezes acompanhados 
por professores, e do universitário.

Não foi nada fácil a fixação dos limites internacionais entre as duas partes da grande ilha 
- Timor leste, antiga colónia portuguesa, e Timor oeste, antiga colónia holandesa - e ainda 
hoje, tendo-se tornado Estados independentes, subsistem problemas em aberto: Tratados, Acor-
dos, Convénios, Protocolos, Troca de Notas, Ratificações, Decisões do Tribunal Permanente de 
Arbitragem, Relatos de Comissões mistas, etc., constituem um verdadeiro puzzle, numa ilha 
cuja superfície é menor que a da terça parte da de Portugal continental. Só no decorrer de cerca 
de 20 anos, por exemplo, desde o Tratado de 20 de Abril de 1895 até ao Tratado de 1904 e à 
Decisão de 1914 do Tribunal Permanente de Arbitragem, o puzzle foi feito e refeito várias vezes.

Não faço a história das primeiras presenças de portugueses e holandeses na ilha, que datam 
do século XVI, nem da organização política, económica e social dos numerosos reinos autóc-
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tones, nem dos procedimentos colonialistas das duas potências europeias. O leitor interessado 
encontrará muita bibliografia, desde os artigos e comunicações aos livros mais recentes. Do 
que pude ler destaco uma comunicação de Manuel Lobato, “’O caminho do Rei de Portugal 
não é este’. As fronteiras de Timor-Leste, dos processos identitários à demarcação territorial”, 
com bastantes referências bibliográficas, apresentada no Colóquio Timor; Missões Científicas 
e Antropologia Colonial realizado em Lisboa, no Arquivo Histórico Ultramarino do IICT, a 
24-25 de Maio de 2011; e dos livros menciono o de Andrea Katalin Molnar, Timor Leste: 
Politics, History, and Culture, 2010.

 Seguindo o texto de Miguel Galvão Teles, “Timor Leste”, publicado no IIº. Suplemento 
do Dicionário Jurídico da Administração Pública, 2001, mas mais apoiado no estudo minu-
cioso de Neil Deeley, “The International Boundaries of Timor Leste”, em Boundary and Ter-
ritory Briefing, 2001, 3 (5), da International Boundaries Research Unit do Departamento de 
Geografia da Universidade de Durham (Grã-Bretanha), aqui darei conta, apenas dos aspec-
tos mais relevantes dos documentos diplomáticos, alguns deles bastante longos, com muitos 
pormenores e de linguagens algo complexas. Em Neil Deeley o historial das fronteiras é mais 
apurado e ilustrado com esboços cartográficos, havendo uma análise comparativa dos alinha-
mentos em cartas topográficas de quatro escalas: 1:25.000, edição da Indonésia, em 1992-
1993; 1:50.000, edição de Portugal – Junta de Investigações do Ultramar, em 1967-1969; 
1:100.000, edição da Holanda, em 1946; e 1:250.000, edição de 1999. O Autor incluiu uma 
lista cronológica dos principais acontecimentos históricos desde 1520 a 2000, assinalando 
aqueles mais relacionados com as fronteiras de Timor.

Assim, o Tratado de 1859 de “demarcação e troca de algumas possessões portuguesas e 
neerlandesas no arquipélago de Solor e Timor”, com ratificações feitas a 13 de Agosto de 
1860, assinado por António Maria de Fonseca de Fontes Pereira de Melo pela parte de Por-
tugal e por Maurice Jean Louis Jacques Antoine Henri Heldewier pela da Holanda, era um 
tratado mais preocupado com a determinação de direitos de soberania colonial e de troca de 
possessões, por outras palavras, de reinos autóctones, uma vez que na parte leste da ilha os 
havia reclamados pela Holanda e na parte oeste alguns reclamados por Portugal, do que um 
tratado de fronteiras. Os limites eram definidos de forma vaga: “as fronteiras entre o domí-
nio português e o domínio holandês na ilha de Timor serão a norte as que separam Cova de 
Juanilo, e a sul as que separam Suai de Lakékune”, seguindo-se a indicação dos reinos que 
ficariam sob a administração portuguesa e sob a administração holandesa, das cedências e 
trocas de parcelas insulares e dos enclaves (o artigo III é dedicado ao de Oé-Cussi e Ambeno). 
A Holanda ficaria com todas as ilhas situadas a norte de Timor e, em contrapartida, perdoaria 
a Portugal o pagamento de 80.000 florins emprestados em 1851 pela Companhia Holandesa 
das Índias Orientais ao Governador dos domínios portugueses no arquipélago de Timor, e 
ainda pagaria mais 120.000 florins a Portugal um mês depois da ratificação do Tratado. O 
governador antes mencionado era José Joaquim Lopes de Lima (Comissário e Governador de 
Timor em 1851-1852),autor da obra bem conhecida, Ensaios sobre a Statistica das Possessões 
Portuguesas na África Ocidental e Oriental, na Ásia Ocidental, na China, e na Oceania, 1844, 
5 volumes.
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A Convenção de 1893, assinada em Lisboa, a 10 de Junho e 1 de Julho, com ratificação 
a 31 de Janeiro de 1894, destinava-se a “regular as condições mais favoráveis ao desenvolvi-
mento da civilização e do comércio nas possessões do arquipélago de Solor e Timor”. Nesta 
frase é nítida a influência dos ideais predominantes na Conferência Geográfica de Bruxelas 
de 1876 e na Conferência de Berlim de 1884-1885, ambas sobre a África. Os Artigos I e II 
da Convenção determinavam a constituição de uma Comissão de peritos que seria respon-
sável pela formulação de uma proposta que servisse de base para uma outra Convenção que 
determinaria a nova linha de demarcação dos domínios portugueses e holandeses na ilha de 
Timor, “de um modo mais claro e exacto” e acabaria “com os territórios encravados”, isto é, os 
enclaves ainda existentes. O Artigo VII determinava a formação de uma Comissão de Arbitra-
gem, com número igual de elementos dos dois países e que escolheria, entre eles o Presidente. 
Um Acordo de 9 de Fevereiro de 1895, por troca de Notas diplomáticas, esclarecia melhor as 
funções dessa Comissão.

Um Acordo, por Notas diplomáticas de 8 de Outubro e 27 de Dezembro de 1897, regulou 
a composição da Comissão de peritos mencionada na Convenção  de 1893, dotando-a de 
plenos poderes: Cada governo nomearia três peritos responsáveis pelo levantamento de uma 
carta geográfica das fronteiras entre os domínios portugueses e holandeses, bem como dos 
enclaves de um e outro nos territórios de cada um. As minutas e protocolos deviam ser redi-
gidos em francês. Uma terceira potência não poderia instalar bases marítimas ou depósitos de 
carvão no arquipélago de Timor.

Nos trabalhos da Comissão participou Gago Coutinho cujo Diário particular /…/ durante 
as viagens a Timor para delimitação da fronteira holandesa e feitoria da carta dos territórios 
portugueses, datado de 1 de Agosto de 1898 a 11 de Abril de 1899 existe na Sociedade de 
Geografia de Lisboa. No Colóquio Timor: Missão Científica e Antropologia Colonial, já referido 
anteriormente, Rui Manuel da Costa Pinto apresentou uma comunicação intitulada “Algu-
mas considerações de Gago Coutinho sobre a sua missão a Timor no espólio da Sociedade 
de Geografia de Lisboa”, com  a reprodução de 18 croquis pu apontamentos de campo. O 
mesmo autor recordou algumas peripécias acontecidas a Gago Coutinho no decorrer dos seus 
levantamentos cartográficos na ilha: foram-lhe roubados os documentos de trabalhos feitos 
em duas temporadas e um teodolito que utilizara nas expedições em Angola e em Moçambi-
que; fora atacado por timorenses que queriam cortar-lhe a cabeça para a conservar no museu 
de guerra, coisa que cada povoação possuía; vira-se impedido de prosseguir o seu avanço no 
terreno da fronteira leste do enclave de Oé-Cussi por populações revoltadas que gritavam “o 
caminho do Rei de Portugal não é este”.

Voltando aos textos legais, na “Convenção para a demarcação dos domínios portugueses e 
dos domínios holandeses na ilha de Timor” assinada em Haia a 1 de Outubro de 1904, com 
ratificação a 29 de Agosto de 1908, as fronteiras são definidas em termos mais precisos. Nos 
Artigos I e II constam as cedências territoriais de Noimutu, Tahakay e Tamiru ilala à Holanda 
e desta a cedência de Maucatar a Portugal; os Artigos III, com 10 pontos, e IV nomeiam, 
pormenorizadamente, os acidentes geográficos (montes e vales, rios e planuras, ilhas fluviais, 
etc.) das linhas de fronteiras entre o enclave de Oé-Cussi e Ambeno pertencente a Portugal 
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e o domínio holandês; o Artigo V, com 8 pontos, tendo em conta toda a ilha, faz o mesmo 
relativamente às partes ocidental, da Holanda, e oriental, de Portugal; os Artigos VII a X 
contêm indicações práticas sobre as cedências referidas em I e II - trocas de administração, 
de arquivos, de mapas e outros documentos, no prazo de seis meses, liberdade de navegação 
nos rios que formem fronteiras, exceptuado o transporte de armas e munições, e também a 
colocação de placas comemorativas, etc. Nos termos do Artigo X “a fronteira, na parte em 
que não é constituída por limites naturais, será de comum acordo demarcada no terreno pelas 
autoridades locais”.

A 3 de Abril de 1913 foi assinada em Haia a Convenção com o fim de submeter ao Tri-
bunal Permanente de Arbitragem uma disputa levantada pela delimitação de fronteiras entre 
Portugal e a Holanda na ilha de Timor, com ratificações trocadas em 30 de Julho do mesmo 
ano, dizendo respeito a uma das fronteira de Oé-Cussi e Ambeno, do talvegue do Oé-sunan 
cruzando Nipani e Kelai, até às fontes de Noel Meto e depois ao seu estuário. Assinaram por 
Portugal o Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário António Maria Bartolomeu 
Ferreira e por parte da Holanda o Ministro dos Negócios Estrangeiros Jonkheer de Marees 
van Swinderen.  A resposta do Tribunal Permanente de Arbitragem, datada de Paris, 26 de 
Junho de 1914 deu razão à Holanda.

 
Ao contrário do que se poderia pensar, os problemas não ficaram resolvidos. Ressurgiriam 

nos anos de 2000, tal como está a suceder em África. Contudo há enormes diferenças por-
quanto neste grande e maciço continente, com um pouco mais de 50 países, alguns com 
muitas fronteiras, as dificuldades e as complexidades políticas são muitíssimo maiores; na 
grande ilha timorense há apenas uma única fronteira terrestre, entre a parte ocidental per-
tencente à República da Indonésia e a parte oriental da República Democrática de Timor. 
Em 2001 os dois Estados da ilha constituíram o Joint Border Committee com sete Comités 
Técnicos, um dos quais, o Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation, 
tem como objectivos a revisão dos limites fixados pelo Tratado de 1904 e pela Decisão do 
Tribunal Permanente de Arbitragem de 1914 por se verificar que esses limites não podiam ser 
demarcados no terreno, imediatamente, devido a alguns problemas técnicos e socioculturais. 
Assim, era preciso estudar e identificar, de novo, as características fluviais, incluindo as con-
figurações morfológicas das margens dos rios; as localizações de ilhas fluviais; as posições dos 
talvegues e de pontos salientes, para a aplicação do princípio de medianas; a localização no 
terreno dos marcos de referência relacionados com o Tratado de 1904; estudar as utilizações 
socioeconómicas dos rios pelas populações locais; conhecer bem as condições e características 
das áreas fronteiriças e identificar os seus problemas específicos; recolher elementos necessá-
rios para o planeamento do levantamento cartográfico da fronteira real e para os trabalhos de 
demarcação no terreno. Por um lado, pareciam reunidas as condições para a resolução rápida 
dos problemas da delimitação e da demarcação da fronteira terrestre, na ilha de Timor, entre 
a República da Indonésia e a República Democrática de Timor, quando se lê, por exemplo, de 
Sobar Sutisna e Sri Handoyo, “Delineation and Demarcation Surveys of the Land Border in 
Timor: Indonesian Perspective”, com informações recuando a 2001; trata-se de uma comu-
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nicação apresentada no Intenational Symposium on Land and River Boundaries. Demarcation 
and Maintenance in Support of Borderland Developmenrt, realizado em Banguecoque, 6-11 de 
Novembro de 2006. Por outro lado, porém, o facto de em Agosto de 2015, isto é, 14 anos 
depois da criação do Joint Border Committee, se ter realizado a 38.ª Reunião do Technical Sub-
Committee em Dili, mostra que ainda estarão para durar os trabalhos para a fixação real da 
fronteira terrestre na ilha de Timor.

Ramada (Odivelas), Outubro-Novembro de 2015
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I – INTRODUÇÃO

A nossa comunicação é, tão-só, um singelo bosquejo que pretende dilucidar o papel da 
Sociedade de Geografia de Lisboa no projecto que levou à realização das conhecidas viagens 
de exploração geográfica, a que o título alude, e que foram realizadas na segunda metade 
dos anos 70 do século XIX, tendo como figuras de destaque Hermenegildo de Brito Capelo, 
Alexandre de Serpa Pinto e Roberto Ivens, no terreno, e João de Andrade Corvo, Manuel 
Pinheiro Chagas, Henrique de Barros Gomes e Luciano Cordeiro, na retaguarda, como dina-
mizadores. Importa sublinhar, desde já, que se este último foi sócio fundador e até um dos 74 
subscritores da proposta de criação da Sociedade, pelo consagrado documento, datado de 10 
de Novembro de 1875, ocupando o lugar de Secretário-perpétuo até à sua morte, já em 1900, 
todos os outros dela se tornaram sócios, sendo que os três exploradores, logo no ano de 1877.  

João de Andrade Corvo foi ministro dos Negócios Estrangeiros, entre 13 de Setembro de 
1871 e 29 de Janeiro de 1878, durante o governo de Fontes Pereira de Melo, e nesse período 
também acumulou a pasta da Marinha e Ultramar, de 1872 a 1877. Manuel Pinheiro Chagas 
foi, igualmente, ministro da Marinha e Ultramar, de Outubro de 1883 a 16 de Fevereiro de 
1886. Henrique de Barros Gomes foi ministro dos Negócios da Fazenda entre 1 de Junho de 
1879 e 23 de Março de 1881. Quanto a Luciano Cordeiro, já aqui dissertou o nosso actual 
Secretário-perpétuo, em douta conferência, no passado dia 25 de Fevereiro. 

Teremos ocasião, à frente, de acompanhar o seu papel fulcral em todo o processo. Convém 
sobressair, face ao perfil dos aludidos intervenientes, o significado da conjuntura internacio-
nal, o imperativo político nacional face a essa realidade, na perspectiva da manutenção do 
império colonial, a curiosidade científica que despertara já nas instituições que se dedicavam 
ao seu estudo, nos países mais avançados, desde meados do século XIX e, não menos impor-
tante, os meios financeiros necessários para levar por diante expedições prolongadas e, conse-
quentemente, dispendiosas. O sucesso destas dependia em muito dos africanos, já pelo neces-
sário recrutamento de carregadores, como ainda pelo dos guias que conheciam os caminhos 
do comércio no interior do continente, para além dos «línguas», intérpretes fundamentais ao 
estabelecimento do diálogo e à recolha de informações ao longo das viagens. Cada carregador 
transportava cerca de 30 quilos e, se pensarmos que não raro a bagagem excedia as 10 tone-
ladas, bem podemos avaliar que seria insuficiente um número inferior a 300. As «expedições 
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de caravana» careciam ainda de cozinheiros, criados, ajudantes com algumas especializações 
técnicas e práticas, tais como caçadores, bem como homens de confiança que ajudassem na 
defesa de toda esta mole humana em movimento.            

Não pretendemos realizar um trabalho que contextualizasse as, por demais conhecidas, razões 
que motivaram tais iniciativas, no contexto da política europeia da época, nem relatar em que 
consistiram aquelas expedições, cuja bibliografia abundante e variados estudos de grande por-
menor foram já efectuados, e continuam a merecer a atenção de muitos investigadores, não 
esquecendo as obras publicadas pelos próprios protagonistas de tão ímpares aventuras, pou-
cos anos após a sua concretização. Realçamos, contudo, para além do estudo de Maria Emília 
Madeira Santos, Viagens de exploração terrestre dos portugueses em África, de 1978, publicado pelo 
Centro de Estudos de Cartografia Antiga, o trabalho da autoria de Frederico Delgado Rosa e 
Filipe Verde, consubstanciado no livro Exploradores Portugueses e Reis Africanos. Viagens ao cora-
ção de África no século XIX, publicado em Outubro de 2013, cuja leitura recomendamos a todos 
os que desejarem aprofundar a matéria em assunto, à luz das mais recentes investigações. Segui-
mos de perto esta obra por ser a mais recente. Importou-nos, antes, como já referimos no início, 
perceber como a acção desenvolvida no seio da Sociedade de Geografia de Lisboa, fundada em 
finais de 1875, foi decisiva no impulso inicial, no acompanhamento e na divulgação das missões 
em apreço, volvidos que estão agora 140 anos da sua criação, efeméride que o presente Ciclo de 
Conferências, em boa hora promovido pela Direcção, pretende assinalar e evocar.

Não podemos, mesmo assim, embora em breve passagem, deixar de aludir aos exploradores 
portugueses que antecederam e sucederam aos que estiveram comprometidos nas expedi-
ções que suscitaram o tema da presente conferência. A História, como ciência, impõe que 
se tenha sempre em consideração os antecedentes e as consequências, não fazendo sentido 
esquecer nem aqueles nem estas e, ao caso, pelo menos, os nomes dos homens que deram 
corpo a essas viagens no continente africano, bem como as balizas cronológicas da sua reali-
zação. Só nos chegaram registos escritos das viagens científicas, uma vez que as realizadas por 
sertanejos e ambaquistas, pese o facto de haver conhecimento de que alguns os produziram, 
permaneceram ignorados, até porque eram mantidos em segredo, para além de que os seus 
apontamentos práticos, pouco interessavam às comunidades científicas europeias e norte-a-
mericana, muito embora conhecessem caminhos, línguas, costumes e regras das regiões que 
percorriam na sua actividade comercial, não excluído o tráfico humano. Nem estes homens 
estavam habilitados a realizar mapas credíveis ou a dar resposta a questões fundamentais da 
ciência geográfica, ou a sistematizar observações astronómicas, climatológicas, etnológicas, 
geológicas, botânicas e zoológicas.

Como não há regra sem excepção, há, mesmo assim, manuscritos raros e, recordamos aqui 
o caso de dois ambaquistas – Pedro João Baptista e Amaro José, que realizaram, entre 1802 e 
1811, uma viagem bem-sucedida de travessia de Angola a Moçambique, de que nos deixaram 
um relato precioso daquela aventura ambiciosa de nove anos. Uma tal proeza valeu-lhes virem 
a ser recebidos na corte, no Rio de Janeiro, pelo próprio príncipe regente.        
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Falemos agora, sucintamente, das outras viagens. Ainda no século XVIII, a viagem de 
Francisco José de Lacerda e Almeida, no ano de 1798, que pretendeu atravessar o continente 
de Moçambique a Angola, e cuja morte prematura fez abortar o projecto, sendo conduzido 
o retorno, desde o Cazembe à vila de Sena, pelo Padre Francisco João Pinto, tendo sobrado, 
com publicação tardia, um Diário da viagem de Moçambique para os rios de Sena feita pelo 
Governador dos mesmos Rios, Lisboa, Imprensa Nacional, 1889. Uma segunda viagem foi rea-
lizada sob o comando de José Manuel Correia Monteiro, tendo como parceiro António Cân-
dido Pedroso Gamito que redigiu a obra O Muata Cazembe e os Povos Maraves, Chévas, Mui-
zas, Muembas, Lundas e outros da Africa Austral. Diario da Expedição Portugueza commandada 
pelo Major Monteiro e dirigida aquele Imperador nos annos de 1831 e 1832, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1834, acompanhada com um mappa do paiz observado entre Tete e Lunda. 

Joaquim Rodrigues Graça foi o negociante brasileiro protagonista de uma viagem ideali-
zada para percorrer a região das mussumbas, entre os rios Luíza e Calânhi, muito embora 
fosse sua vontade passar além do mítico império do Muatiânvua, concretizando o sonho 
antigo de ligar Angola a Moçambique. Certo é que a expedição se realizou entre os anos de 
1846 e 1848 e dela ficaram dois textos: “Descrição da viagem feita de Luanda com destino às 
cabeceiras do Rio Sena” in Anais do Conselho Ultramarino, Parte não oficial, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1867, 1ª série, pp. 101-145 e “Expedição ao Muatiânvua – Diário” in Boletim da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa, 9ª série, números 8-9, 1890, pp. 365-466. Uma 
curiosidade sobre esta viagem tem a ver com o facto de, com vista à angariação de capitais 
suficientes para a sua realização, Rodrigues Graça ter procurado interessar a abastada D. Ana 
Joaquina dos Santos Silva, mestiça de ascendência portuguesa e viúva de um rico comerciante 
português, que era conhecida como «a senhora dos matos», e detinha uma fama que corria 
até em Lisboa, nos corredores do poder. 

Entre 20 de Novembro de 1852 e 30 de Setembro de 1853, António Francisco Ferreira da 
Silva, conhecido por Silva Porto, realizou uma viagem entre a então Belmonte, mais tarde 
Silva Porto e a actual Kuito, no Bié, até ao império Lúi do Barotze, e dali para Moçambique. 
Foi na capital deste império, Linyanti, onde às portas montara acampamento que, pelas nove 
horas da manhã do dia 13 de Julho de 1853, o veterano do Bié recebeu David Livingstone, 
o primus inter pares dos exploradores oitocentistas, que então efectuava a primeira das três 
grandes expedições que o celebrizariam – sem o saberem, estavam a protagonizar um episó-
dio maior das explorações do século XIX. Para além de uma curta autobiografia, que resumia 
os acontecimentos anteriores a 1839, deixou-nos um diário que intitulou primeiramente de 
«Cinco Viagens ou Costumes e Usos Gentílicos» e depois substituiu, em 1869, por Viagens e 
apontamentos de um portuense em África, publicado em Lisboa, pela Agência Geral do Ultra-
mar, no ano de 1942, sendo acrescentado ao título Excertos do «Diário» de António Francisco 
da Silva Porto. Esta colecção de textos foi enviada por Silva Porto a Luciano Cordeiro e per-
tence ao valioso acervo da nossa Biblioteca. A SGL, já em 1891, um ano após a morte do 
sertanejo, se apressara em dar à estampa um manuscrito encontrado no seu espólio e que 
intitulou Silva Porto e Livingstone, saído da Typographia da Academia Real das Sciencias.  
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Tal como já deixámos expresso, não abordaremos as obras de Capelo e Ivens, nem de Serpa 
Pinto, referentes à expedição em que partiram juntos em 1877, separando-se depois e prosse-
guindo os primeiros por mais um ano, tendo o outro dilatado a sua viagem até 1879. Importa, 
mesmo assim, recordarmos que o objectivo geral da chamada Expedição Portuguesa ao interior 
da África Austral, de que eram os principais intérpretes, era penetrar e deixar registo científico 
das regiões entre Angola e Moçambique, em particular da sua hidrografia, as relações entre os 
rios Congo e Cuango, as nascentes do Cuanza e do Cubango e ainda, caso fosse possível, o 
curso do Zambeze superior e do Cunene. É bem de ver que os três anos atribuídos para uma 
tal missão, iniciada em Lisboa no dia 7 de Julho de 1877, não permitiriam, dadas as distân-
cias entre as zonas referidas, e a velocidade de progressão das caravanas, conseguir cumprir o 
programa. Deixamos, porém, um apontamento sobre o encontro de Serpa Pinto com Henry 
Morton Stanley, em Cabinda, quando o português ainda se encontrava numa viagem ao longo 
da costa, para tentar angariar carregadores para a expedição, e o galês acabava de atravessar o 
continente em mil dias, numa altura em que há muito tempo dele se não tinham notícias. 
Seguiram juntos para Luanda e Serpa Pinto fez questão que Stanley ficasse hospedado na 
mesma casa que repartia com Hermenegildo Capelo. O resultado imediato do encontro foi a 
decisão de que entrariam no continente pelo Cunene, no extremo sul de Angola, e pela falta de 
carregadores, por Benguela, em direcção ao planalto do Bié. Foi nesta cidade que, desta feita, se 
encontraram com Silva Porto. Tal como Stanley o havia feito, foi agora a vez do veterano serta-
nejo lhes facultar informações preciosas, lendo passagens dos seus cadernos de viagem e trans-
mitindo-lhes uma máxima que a sua longa experiência apurara como de prudência absoluta e 
Serpa Pinto apontou: “desconfiar, no sertão de África, de tudo e de todos, até que provas repetidas 
e irrefutáveis nos permitam confiar um pouco em alguma coisa ou alguém”. Sabemos como Serpa 
Pinto chegou a Pretória, na África do Sul, e não a Moçambique, na manhã de 12 de Fevereiro 
de 1879, mais de oito meses depois da saída do Bié. A 19 de Março entrou em Durban e desta 
cidade regressou a Portugal um mês depois. A sua obra em dois volumes, intitulou-a Como eu 
atravessei Africa. Do Atlantico ao Mar Indico, viagem de Benguella á contra-costa. A-travès regiões 
desconhecidas; determinações geographicas e estudos ethnographicos, e seria publicada em Londres 
pelos editores Sampson Low, Marston, Searle, e Rivington, em 1881, contendo 15 mapas e 
facsimiles e 133 gravuras feitas dos desenhos do autor. 

Em 1884, desafiados pelo novo ministro da Marinha e Ultramar, Manuel Pinheiro Chagas, 
e sempre sob os auspícios da SGL, Capelo e Ivens tiveram a oportunidade de se redimirem 
do seu fracasso de 1877-1878, de cuja viagem tinha resultado a obra De Benguela às terras de 
Iáca, publicada em 1881. Na verdade caber-lhes-ia realizar uma nova viagem que concretiza-
ria, em 1885, a almejada ligação terrestre De Angola á contracosta, ou seja, a Moçambique, e 
que deu título à conhecida obra publicada, tal como a anterior, pela Imprensa Nacional, em 
Lisboa, esta no ano de 1886.  A SGL faria ainda publicar, pela Imprensa Nacional, em 1887, 
um volume intitulado Regresso dos benemeritos exploradores Capello e Ivens da sua exploração 
geographica através da Africa em 1885, com os principais documentos expedidos e recebidos 
durante a viagem.
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Consideremos, por fim, uma viagem posterior, realizada entre 1884 e 1888, prota-
gonizada por Henrique Augusto Dias de Carvalho, indigitado igualmente por Manuel 
Pinheiro Chagas para chefiar a «Expedição Portuguesa ao Muatiânvua», e que escolheu 
para o acompanharem Agostinho Sizenando Marques e Manuel Sertório de Aguiar. Houve 
pressa nos preparativos e antecipação da data de partida, porque a imprensa estrangeira 
noticiara que uma nova expedição alemã rumara já a Malanje, donde seguiria provavel-
mente com destino ao Muatiânvua, para ali ultimarem negociações, já iniciadas nos anos 
anteriores, por exploradores da mesma nacionalidade.  Competiria a Henrique de Carva-
lho travar aquela suposta ameaça, tentando a todo o custo oficializar um tratado de comér-
cio e amizade entre o reino de Portugal e aquele mítico império, cuja primeira aproxima-
ção recuava às falhadas negociações de Joaquim Rodrigues Graça, havia quatro décadas. O 
episódio curioso que aqui deixamos, sem mais detalhes, consistiu no facto de no dia 6 de 
Julho de 1884, em Malanje, terem estado sentados à mesma mesa, ambos convidados para 
o jantar, em casa dos irmãos Machado, por José Custódio, o chefe da missão portuguesa 
e o chefe alemão rival, Hermann von Wissmann, enviado pela Sociedade de Geografia de 
Berlim, e que se empenhou em deixar ficar claro que o objectivo da sua viagem era pura-
mente científico. Henrique de Carvalho escreveu 3 obras, e todas viram luz em Lisboa, no 
ano de 1890, pela Imprensa Nacional:  Descripção da viagem á Mussumba do Muatiânvua; 
Ethnographia e Historia tradicional dos povos da Lunda e Methodo pratico para falar a lin-
gua da Lunda. Desta viagem, que durou cerca de quatro anos, resultou a constituição de 
colecções científicas no âmbito da etnografia, fauna e flora, bem como o registo de obser-
vações meteorológicas, um álbum fotográfico e a publicação da já referida obra em vários 
volumes. A Sociedade de Geografia de Lisboa possui uma importante colecção etnográ-
fica, constituída por algumas dezenas de objectos, recolhidas no âmbito desta missão, cujo 
valor determinou que a mesma fosse objecto de um projecto de estudo e de divulgação. 
Neste sentido, juntaram-se esforços e solicitou-se a colaboração de diversas instituições, 
detentoras de núcleos patrimoniais importantes relacionados com a expedição, e foi possí-
vel inaugurar uma assinalável mostra no dia 29 de Junho de 2012. Foi lançado, na ocasião, 
um belo catálogo intitulado Memórias de um explorador. A colecção Henrique de Carvalho, 
que continua disponível para venda.

A importância da SGL, desde o momento da sua fundação, não mais deixou de merecer 
a consideração das instituições congéneres a nível mundial e tal facto bem se pode ates-
tar no presente, pelo convite recentemente endereçado pelo nosso consócio espanhol, D. 
Mariano Cuesta Domingo, catedrático da Universidade Complutense de Madrid e coorde-
nador de duas obras copiosas sobre Cartografia, para que colaborasse com artigos em que 
tal realidade é bem patente. Referimo-nos aos livros Cartografía hispánica. Imagen de un 
mundo en crecimiento. 1503-1810 (Madrid, 2010) e Cartografía hispánica. Una cartografía 
inestable en un mundo convulso. 1810-1975 (Madrid, 2014), em que gratamente se podem 
ler páginas da autoria de Luís Aires-Barros, Helena Grego e, seja-nos perdoada a imodéstia, 
nós mesmo. 
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II – O PAPEL DA SGL NAS EXPLORAÇÕES DE HERMENEGILDO DE BRITO 
CAPELO, ROBERTO IVENS E ALEXANDRE DE SERPA PINTO

O Congresso Internacional de Geografia de Paris, realizado de 1 a 11 de Agosto de 1875, 
foi um marco decisivo para despertar em Portugal a consciência de que o país carecia de 
organizações de carácter geográfico, tanto a nível do aparelho do Estado como de iniciativa 
particular, que emparceirassem no debate científico com as já existentes na Europa. Foi neste 
ambiente que surgiu a Sociedade de Geografia de Lisboa, como sabemos na sequência da 
iniciativa de Luciano Cordeiro a 10 de Novembro de 1875, que viu os seus Estatutos apro-
vados por Alvará de 29 de Janeiro de 1876, tendo-se efectuado a primeira Assembleia Geral 
a 3 de Abril seguinte. Do Conselho Central eleito faziam parte três destacados funcionários 
da Direcção-Geral dos Trabalhos Geodésicos, Topográficos, Hidrográficos e Geológicos do 
Reino, a saber: José Júlio de Bettencourt Rodrigues, Carlos Ribeiro e Gerardo Augusto Pery, 
deixando perceber como os quadros do Estado viram na iniciativa uma forma de poderem 
no seu seio debater temas afins à sua especialização, que o organismo a que pertenciam não 
promovia. Luciano Cordeiro, eleito Secretário-perpétuo, tinha sabido rodear-se das figuras de 
proa do conhecimento geográfico. O Governo, pela mão do ministro da Marinha e Ultramar, 
João de Andrade Corvo sentiu que tinha que dar uma resposta e, digamos que em paralelo, 
por Decreto de 17 de Fevereiro de 1876 criou a Comissão Central Permanente de Geogra-
fia, cujo diploma foi publicado no Diário do Governo, de 19 daquele mês. Esta Comissão 
seria composta por 18 vogais e funcionaria na dependência daquele ministério, assumindo o 
ministro a sua presidência e cabendo a este a indicação dos nomes. 

Como a comunidade científica era escassa, quase todos os vogais nomeados já eram sócios 
fundadores da SGL, ou a ela viriam a pertencer. Assim, vamos encontrar como Secretário 
da Comissão, nomeado pelo governo, José Júlio de Bettencourt Rodrigues, e como vogais: 
Luciano Cordeiro, que viria a ocupar o cargo de Vice-Secretário, por eleição, na primeira ses-
são de trabalhos; Carlos Ribeiro; Francisco Maria Pereira da Silva, que era o Director-Geral 
dos Trabalhos Geodésicos; Bernardino António Gomes, eleito Vice-Presidente, também na 
primeira sessão; José Vicente Barbosa du Bocage; António José Teixeira; o marquês de Sousa e 
Holstein; o conde de Ficalho, etc. Dois terços eram nomes comuns às duas entidades, sendo 
importante realçar que o prestigiado geodesista Francisco António de Brito Limpo não per-
tencia à SGL. 

Vejamos agora as atribuições da Comissão, para logo podermos perceber que estavam, tam-
bém elas, em paralelo com os propósitos fundacionais da SGL – coligir, ordenar e aproveitar, 
em benefício da Ciência e da Nação, todos os documentos que pudessem esclarecer a Geogra-
fia, a História Etnológica, a Arqueologia, a Antropologia e as Ciências Naturais, em relação ao 
território português, e especialmente às províncias ultramarinas; dividir-se-ia em três secções, 
sendo uma delas a geográfica. A primeira sessão realizou-se a 1 de Março de 1876, sendo pre-
sidida pelo ministro, que expôs os motivos que levaram à criação da Comissão, realçando que 
vinha preencher uma lacuna e era sua principal missão realizar estudos e trabalhos que permi-
tissem um amplo conhecimento geográfico dos territórios ultramarinos, bem como avaliar as 
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vantagens em se promoverem explorações no terreno. A Comissão empenhou-se, nas sessões 
seguintes, na elaboração do regulamento que, redigido, discutido e aprovado, foi promulgado 
por Decreto de 30 de Junho daquele ano. 

O projecto de organização de uma expedição científica portuguesa para atravessar o con-
tinente africano e assegurar a ligação de Angola a Moçambique seria o tema lançado para 
debate, por Bernardino António Gomes, na sessão de 6 de Junho de 1876. O Vice-Presi-
dente da Comissão enfatizou a necessidade económica, científica e política do país em entrar 
no grande movimento de investigação e exploração do sertão africano, aludiu a anteriores 
viagens e elencou as conveniências que aconselhavam a não haver demora na apresentação 
duma proposta, sendo que era seu entendimento os vogais debruçarem-se sobre a elaboração 
de uma exposição ao Governo. Abandonada a hipótese de Portugal se associar a expedições 
estrangeiras foi decidido que se representasse ao Governo essa decisão, no sentido de se orga-
nizar uma expedição portuguesa e que esta representação tivesse a forma de consulta ao sobe-
rano. Encontrando-se ausente o Secretário, José Júlio de Bettencourt Rodrigues, coube, por 
certo, a Luciano Cordeiro, como Vice-Secretário, redigir o documento. O texto tem a marca 
inconfundível do discurso daquele que era também o Secretário-perpétuo da SGL, e o seu 
prestígio, embora muito jovem, era já uma realidade, a que acrescia o facto de manter no seio 
da instituição que criara, as conversas informais que garantiam o apoio de uma retaguarda de 
grande peso na sociedade portuguesa. Quando escrevia deixava transparecer o espírito ilumi-
nado de um homem que conhecia bem a situação do país. Assim aconteceu, e a exposição foi 
enviada ao Rei em 28 de Junho próximo, nela se salientando o problema da penetração no 
centro de África, que era geográfico, mas também económico e civilizador, merecendo já uma 
atenção dedicada das sociedades geográficas estrangeiras, bem como dos governos das primei-
ras nações da Europa. Invocando expedições portuguesas anteriores, afirmava que não seria 
possível cruzar os braços e deixar que ingleses, alemães, italianos e americanos, realizassem 
viagens, mantendo-se Portugal inerte. Tornava-se indispensável que, o mais breve possível, 
fosse tomada a iniciativa de organizar uma expedição africana, cujo fim principal seria a liga-
ção das duas costas, em respeito, sobretudo, pelos territórios já ocupados pelos portugueses.

Não tardariam muitos dias para que a SGL, numa representação endereçada ao Rei, acom-
panhasse a mesma perspectiva, indo mais longe e pedindo que se iniciasse uma acção ime-
diata, efectiva e enérgica no movimento de estudo, de exploração geográfica e de tentativa 
de ocupação do interior de África, promovendo a organização de uma expedição científica, 
devidamente dotada, ao sertão africano, Mais se dizia que a instituição estava pronta a abrir 
uma subscrição nacional permanente, em todo o país, com vista a angariar fundos e cobrir 
parte das despesas necessárias. 

A Comissão Nacional Portuguesa de Exploração e Civilização da África, mais conhecida 
por Comissão de África ou Comissão Africana, tinha acabado de nascer na ideia e, em breve, 
se concretizaria. José Júlio de Bettencourt Rodrigues que fora eleito, como vimos atrás, para 
o Conselho Central da SGL, marcava posição em todos os organismos que se relacionavam 
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com a Geografia. Para além de Chefe da Secção de Fotografia da Direcção-Geral dos Traba-
lhos Geodésicos, de lente da Escola Politécnica e de sócio da Academia Real das Ciências de 
Lisboa, tinha sido o Comissário-Geral da representação portuguesa ao recém-realizado Con-
gresso Internacional de Geografia de Paris, onde fora galardoado com um importante prémio 
pelos seus trabalhos na área da Fotografia, no seguimento da primeira Exposição Nacional 
Fotográfica, cuja realização promovera na Academia Real das Ciências e fora inaugurada em 
15 de Abril de 1875. 

Aprovada a criação da secção que chefiava, em 15 de Novembro de 1872, ainda sob a direc-
ção de Filipe Folque, iniciara em 1873 uma longa viagem pela Europa a fim de proceder ao 
apetrechamento daquela, visitando congéneres em França, Bélgica e Inglaterra. Apresentou 
os seus primeiros trabalhos de fotografia com fins científicos, na X Exposição da Sociedade 
Francesa de Fotografia que decorreu no Palácio da Indústria de Paris, entre 1 de Maio e 31 
de Julho de 1874. Este professor de Química, embora formado em Matemática pela Univer-
sidade de Coimbra, era, porventura, um dos portugueses mais viajados pela Europa e manti-
nha contactos privilegiados com inúmeras instituições científicas, muito pelos seus trabalhos 
sobre heliogravura e fotolitografia, que iniciara no Instituto Geográfico de Viena de Áustria. 

João de Andrade Corvo, que como também já sabemos, acumulava a pasta da Marinha e 
Ultramar com a dos Negócios Estrangeiros conhecia bem o prestígio de José júlio de Bet-
tencourt Rodrigues. Foi fruto deste conhecimento que o nomeara já Secretário da Comissão 
Central Permanente de Geografia e, por Decreto de 28 de Outubro de 1876, o nomeou e 
ao marquês de Sousa e Holstein para organizarem o serviço de permutas científicas, literárias 
e artísticas entre Portugal e os países estrangeiros. Em 13 de Novembro seguinte as respon-
sabilidades eram-lhe acrescidas com a nomeação, por Portaria do mesmo ministério, para se 
encarregar de procurar estabelecer com as diversas sociedades e institutos científicos europeus, 
que tinham por fim o progresso das ciências geográficas, as relações convenientes para que 
remetessem ao Governo português as suas publicações, ao que Portugal deveria corresponder 
no sentido inverso. 

A relação próxima de José Júlio Rodrigues com Luciano Cordeiro já permitira perceber que 
se impunha à SGL criar o seu Boletim, cujo nº 1, saiu logo em Dezembro de 1876, dando iní-
cio a uma publicação jamais interrompida e permitindo levar a todo o mundo o seu conheci-
mento. Exactamente neste primeiro número se pode ler o programa de trabalho de uma outra 
secção criada, a de Geografia e Estatística Militar, que acolhia uma grande parte dos sócios 
oriundos das forças armadas, e de que ressalta um objectivo a atingir: “Enumeração e aprecia-
ção histórica dos trabalhos efectuados pela Direcção-Geral dos Trabalhos Geodésicos, Topográficos, 
Hidrográficos e Geológicos do Reino, com o fim de reconhecer-se e compilar-se, quantos subsídios 
em cartas ou memórias possam ser úteis ao estudo geográfico e estatístico do país, feito sob o ponto 
de vista militar”. Igual investigação deveria realizar-se na Direcção-Geral de Engenharia e no 
Arquivo do Corpo do Estado-Maior.  Recordemos que era director-geral daquele primeiro 
serviço do Estado, o Vice-almirante engenheiro hidrógrafo Francisco Maria Pereira da Silva, 
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também ele sócio da SGL. Como já referimos atrás, os três grandes protagonistas das viagens 
de exploração, que são o tema da nossa comunicação, tornaram-se sócios da SGL, no ano de 
1877 –, Capelo e Ivens, eram oficiais da Armada, e Serpa Pinto do Exército, sendo possível 
adivinhar que a sua filiação não seria estranha ao seu empenhamento precoce nas iniciativas 
para que se vieram a oferecer no futuro.

Voltemos às sessões da Comissão Central Permanente de Geografia, para conhecer o que se 
passou na do dia 21 de Outubro de 1876. Presidida pelo ministro, João de Andrade Corvo, 
no seguimento da exposição enviada ao Rei, atribuiu à Comissão o encargo de elaborar o 
projecto que deveria ser apresentado ao Parlamento. Opinou, contudo, que entendia ser pre-
ferível realizar duas expedições, simultaneamente, partindo uma da costa ocidental africana 
e a outra da oriental da África Portuguesa, rectificando as fronteiras, para o interior, e tendo 
um objectivo comum no sertão africano, o de, ao longo do itinerário, reforçar as reclama-
ções já feitas em nome da soberania histórica de Portugal, em África, concorrendo nos seus 
resultados para uma resolução favorável ao reconhecimento dos nossos direitos. Nomeou 
para o acompanhamento do processo Bernardino António Gomes, José Vicente Barbosa du 
Bocage e José Júlio de Bettencourt Rodrigues, incumbindo-os de recolherem os pareceres dos 
vogais e, baseados neles, formularem um plano geral da expedição portuguesa a África que, 
depois de discutido e aprovado pela Comissão, entregaria ao Governo para que este o levasse 
ao Parlamento. Certo é que logo nasceu a divergência de opiniões, nomeadamente contra a 
sustentada pelo ministro. 

Não há aqui tempo, nem espaço, para darmos conta do que foram essas opiniões, nem quais 
os diferentes interlocutores, embora nos pareça importante referir o que foi dito por José Júlio 
de Bettencourt Rodrigues e Luciano Cordeiro. O primeiro sustentou que não achava urgente 
a expedição geográfica, antes desejava que se constituíssem dois grupos de trabalho, um dedi-
cado à costa ocidental e o outro à oriental, que no prazo máximo de três anos apresentassem 
um estudo científico, geodésico e corográfico, sobre os limites das nossas possessões, que não 
ignorando os direitos históricos, contemplassem a realidade dos factos. Acrescentava que o 
programa de trabalho deveria assentar em bases sólidas e incontestáveis de conhecimento 
sobre as matérias sobre que se iria tratar, não reconhecendo aos possíveis exploradores com-
petência técnica, e convindo determinar primeiro o que era de Portugal, sem se perder tempo 
a estudar o que era alheio. A extensa intervenção não permite que façamos aqui referência a 
outras judiciosas considerações, que traduzem a visão de um homem que, pelo menos há uma 
década, convivia com a Europa avançada e conhecia bem o que seria permitido a Portugal 
ambicionar. Terminava com um apelo a que se procurasse estimular o desenvolvimento das 
zonas limítrofes, sem abandonar esse esforço nas costeiras, com a criação de novos centros de 
colonização e a imperiosa necessidade de se desviar a corrente de emigração, da América para 
a África, por forma a assegurar uma ocupação de facto. A lúcida exposição, a quase dez anos 
da Conferência de Berlim, revela bem que sempre houve quem pensasse certo, mas que não 
raro, quase sempre se não lhes deu ouvidos, como que movidos por ideais sebásticos de uma 
grandeza imaginada, que a História mostra que há muito não tinha fundamento real.
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Luciano Cordeiro, que interveio logo de seguida, não se deixou convencer com os argu-
mentos apresentados. Talvez já tivesse concluído que para resolver os assuntos se tinha que ir 
para o terreno, como o faziam as principais nações europeias, e que a maioria das comissões 
só serviam para adiar a resolução dos problemas. Para ele a expedição era urgente e inadiável, 
seria eficaz, e havia homens bem preparados técnica e cientificamente para a realizarem. Opi-
nava, porém, contra a posição do ministro quanto aos objectivos, concordando que poderiam 
ser duas a partirem em simultâneo e em direcções opostas, já que uma teria início de um lado 
e a outra do oposto. O objectivo, para Luciano Cordeiro, era que ambas as expedições fossem 
de costa a costa. Defenderia sempre esta sua posição no futuro.         

As sessões foram-se sucedendo sem que a comissão conseguisse chegar a um consenso, tal 
era o número de alternativas que iam surgindo sem que algo de definitivo se concluísse ou 
resolvesse. Luciano Cordeiro apresentou, então, um articulado para discussão e aprovação, 
tentando inspirar alguma ordem nos trabalhos, e insistindo na organização de uma expedição 
científica e comercial através da África Central e de costa a costa. José Júlio Rodrigues man-
tinha a convicção de que a expedição carecia de ser precedida por estudos de avaliação dos 
territórios que se sujeitariam a reconhecimento posterior. A Comissão estava bloqueada pela 
teimosia de dois homens a quem assistia razão, mas não conseguiam flexibilizar ou conjugar 
os esforços no sentido de se poder redigir um documento consensual. Não se sabe quem alvi-
trou, mas, como compromisso, foi aprovado que se deveria fazer uma Consulta ao Governo e 
foi eleito Luciano Cordeiro para elaborar esse texto. José Júlio Rodrigues que era o Secretário 
da Comissão, nomeado pelo Governo, viu nesta posição – a de elegerem como que um novo 
secretário –, algo com que não podia pactuar, fazendo saber que acataria a decisão, desde que 
o documento da Consulta fosse acompanhado de uma sua declaração, o que foi aceite. O 
texto é, mais uma vez longo, mas no essencial é conciliador já que admite a expedição, muito 
embora em dois períodos distintos e sucessivos – um primeiro só dedicado aos territórios con-
fiados à bandeira portuguesa, e um posterior em que se passaria a explorar as regiões interiores 
e centrais, que estivessem em melhores condições de comunicabilidade comercial e política 
com aqueles territórios, nas duas costas. 

Para que não restassem dúvidas sobre o que entendia por expedição geográfica, José Júlio 
de Bettencourt Rodrigues passou a dilucidar –, aquela que tivesse por objectivo principal 
o estudo geodésico dos pontos e perímetros fundamentais, os reconhecimentos corográfi-
cos, hidrográficos, geológicos e climatológicos das zonas ou regiões que mais interessasse 
conhecer, a investigação dos itinerários que melhor e mais prontamente se prestassem no 
estabelecimento de relações comerciais duradouras e fáceis entre as possessões, avassaladas 
por Portugal, e entre estas e a metrópole. A Consulta, enviada a 16 de Dezembro de 1876, 
terminava do seguinte modo: “Nestes termos vem a Comissão Central Permanente de Geografia 
requerer da sabedoria, e conhecimento dos negócios públicos do Governo de Vossa Majestade se 
digne fazer-lhes saber:

1º - Se a expedição áfrico-portuguesa deverá destinar-se à exploração da bacia hidrológica do 
Congo ou Zaire e das suas comunicações com a África Central, com a região zambézica e com a 
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nossa costa oriental, colaborando assim com a resolução do grande problema que parece ser o pri-
meiro na ordem da importância, do movimento geral de exploração africana;

2º - Se a expedição áfrico-portuguesa deverá destinar-se somente ao reconhecimento geográfico 
e económico daquelas partes das colónias ainda desconhecidas e das suas relações existentes com o 
sertão africano, e

3º - Se o Governo resolve convocar desde já para Lisboa os exploradores que escolher entre os 
candidatos atrás designados ou entre os que se apresentem ainda.

Deus guarde a preciosa Vida de Vossa Majestade, como todos havemos mister.”  

Os candidatos a exploradores a que alude a Consulta, por conseguinte, que se tinham ofe-
recido voluntariamente, eram os oficiais da armada Coutinho de Eça, Roberto Ivens, Herme-
negildo de Brito Capelo, Henrique Bandeira de Melo Madureira, Gastão Mesnière e Augusto 
de Brito Capelo, bem como o oficial do exército Alexandre de Serpa Pinto. Todos estes nomes 
constam na lista de sócios da SGL, sendo que no seu seio não mais deixou de haver debates 
variados nas diversas Secções e na Comissão Africana, com a elaboração de Relatórios e Memó-
rias, nomeadamente uma que foi apresentada por Serpa Pinto à Comissão que o iria escolher e 
foi debatida com a arguência de José Vicente Barbosa du Bocage, afinal, o 2º Presidente da SGL, 
entre 1877 e 1883. Luciano Cordeiro trabalhava na retaguarda e também no seio da Comissão 
oficial que tinha poder de decisão, muito embora fosse, a partir da reunião em que foi eleito 
redactor da Consulta ao Governo, uma figura fulcral, e com um enorme poder de influência.

Na sessão de 13 de Março de 1877, o almirante Pereira da Silva, Director-Geral da Direc-
ção-Geral dos Trabalhos Geodésicos, ao referir-se à necessidade de um melhor conhecimento 
das possessões do ultramar, solicitou ao ministro presidente da Comissão que se empenhasse 
pelo levantamento e redacção das cartas hidrológicas dos portos e costas de além-mar, por 
modo que, concorrendo para tal empresa o maior número de oficiais da armada, o permi-
tisse, aproveitando o pessoal das estações navais acudir a uma lacuna, que era sem dúvida 
excessivamente desairosa. Este pedido vinha na linha da proposta de Programa da Secção de 
Geografia e Estatística Militar da SGL, a que Pereira da Silva pertencia desde 1876. São estes 
esforços conjugados que nos permitem afirmar, sem qualquer dúvida, que o papel da SGL 
foi determinante na consubstanciação de todo o projecto das expedições africanas em apreço. 
Importa ainda evidenciar o papel dos deputados no Parlamento, consultando as Actas das 
Sessões em que o tema foi debatido, disponíveis no Arquivo Histórico Parlamentar, e conju-
gar essa informação com o conhecimento de se eram ou não sócios da SGL. Podemos afirmar 
que havia um número significativo e as suas posições alinhavam, na maioria dos casos, com as 
defendidas pela SGL, o que nos permite concluir que eram conhecedores das mesmas e, por 
conseguinte, participavam nas reuniões das Secções e das Comissões.

Entretanto, o ministro João de Andrade Corvo não perdia tempo e, para adiantar o 
processo, apresentava ao Parlamento, em 28 de Fevereiro de 1877, uma proposta para que 
o Governo fosse autorizado a organizar e subsidiar uma expedição científica destinada a 
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explorar os territórios compreendidos entre as províncias de Angola e Moçambique e, princi-
palmente, a estudar as relações entre as bacias hidrográficas do Zaire e do Zambeze. Segundo 
a proposta, o Governo seria autorizado a despender até à quantia de 30. 000$000 réis (trinta 
contos de réis) com a expedição. Esta proposta deu lugar à Carta de Lei de 12 de Abril de 
1877. Andrade Corvo já não ocupava, à data, a pasta da Marinha e Ultramar, tendo sido 
substituído pelo seu Secretário de Estado, José de Melo Gouveia, que no Parlamento tinha 
defendido a aprovação do projecto da expedição africana e, passaria a ser, por inerência, o 
novo Presidente da Comissão Central Permanente de Geografia. Presidiu pela primeira vez a 
uma sessão no dia 13 de Março de 1877, tendo declarado que tudo faria para que a almejada 
expedição geográfica se concretizasse. 

Luciano Cordeiro cativara um apoiante quase incondicional, muito embora, na mesma 
sessão, o ministro tivesse informado os vogais que estava assinado e publicado o decreto 
de nomeação do conselheiro João de Andrade Corvo, ministro de Estado honorário, como 
vogal efectivo da Comissão, em substituição do conselheiro D. José Maria de Almeida e 
Araújo Correia de Lacerda, deão da Sé Patriarcal de Lisboa, recentemente falecido. Na ses-
são seguinte, a 11 de Abril, já tomaria parte Andrade Corvo, mas Luciano Cordeiro esteve 
ausente, muito embora o Presidente tivesse imposto à assembleia o texto da Consulta por si 
redigida, como norma para a discussão, considerando pendente a doutrina sumariamente 
exarada naquela. José Júlio de Bettencourt Rodrigues teve a oportunidade de fazer vingar 
a sua pretensão, de que não era importante a realização de uma viagem costa a costa, argu-
mentando com um estudo que preparara, acompanhado de uma carta de África que também 
elaborara, relativa à zona compreendida entre as possessões portuguesas ocidentais e orientais 
(um primeiro esboço do que viria a ser conhecido como «o Mapa cor de rosa»), de modo a 
evidenciar quais as regiões que, no seu entender, e sob o ponto de vista da defesa dos interesses 
nacionais, mais interessava explorar e conhecer. Alguns dos itinerários escolhidos eram abso-
lutamente inadmissíveis, não só do ponto de vista político, como até geográfico e, consequen-
temente, científico, e apontou as mais graves objecções a qualquer exploração que partindo 
do Zaire, ou de localidades perto da sua foz, seguisse pela região dos lagos até entroncar com 
o Zambeze, ou com o Niassa, continuando até à costa oriental. A exploração do Zaire, insis-
tia, seria, sob o ponto de vista nacional, totalmente improdutiva como tentativa de coloniza-
ção, e inteiramente inútil como tentativa comercial, para além de que qualquer ambição de 
estabelecer um domínio efectivo na região, encontraria, e sublinhava, «como talvez encontre 
já», por obstáculo, a diplomacia europeia. Porque lhe parecia opinião consensual de que não 
seriam possíveis duas expedições em simultâneo, o que para si representava o projecto ideal 
para consubstanciar a vontade de se proceder a uma ocupação efectiva dos territórios já sob 
bandeira portuguesa nas extensas regiões das duas costas, através da celebração de tratados de 
aliança com os povos locais, propunha, então, que a expedição se ocupasse da parte daqueles 
territórios que mais importava explorar. Era ela a que continha as ligações do Quango com o 
Zaire e as mais ao menos directas do Quanza e do Cunene entre si e com o Zambeze; as liga-
ções do Zambeze com o Quanza e, talvez ainda, as do Zambeze com o Cassabi. 
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Toda a documentação relativa às Actas das sessões, Relatórios e Memórias apresentadas, 
diplomas oficiais relacionados com a matéria, e demais informações, está disponível nos 
dois volumes dos Annaes da Commissão Central Permanente de Geografia, que foram publica-
dos pela Imprensa Nacional, nos anos de 1876-1877. Tomou a palavra, de seguida, João de 
Andrade Corvo, que aludiu aos dois pensamentos –, um político e outro científico, em que 
baseou a sua convicção para entender que a expedição era urgente e inadiável. O ministro 
Melo Gouveia, ao dar esta sessão por terminada, face ao consenso gerado, dava por aceite a 
posição de José Júlio Rodrigues, declarando ainda que as considerações de João de Andrade 
Corvo eram oportunas e deveriam ser seguidas. A viagem costa a costa estava fora de questão 
e a decisão estava tomada, não havendo cabimento para mais debates sobre este ponto. 

Na sessão seguinte, de 19 de Abril de 1877, Luciano Cordeiro, como vimos ausente da 
anterior, viria ainda a argumentar sobre a sua posição, contra a de José Júlio de Bettencourt 
Rodrigues. O ministro aceitou a sua declaração e mandou que ficasse lavrada em Acta, dando 
a conhecer que se teria que proceder, de imediato, à escolha dos três exploradores. Havendo 
uma quase unanimidade nos nomes de Hermenegildo de Brito Capelo e de Alexandre de 
Serpa Pinto ficaram estes logo escolhidos, conferindo-lhes a comissão a prerrogativa de esco-
lherem estes o terceiro nome, por entre a lista já elaborada, bem como os dos técnicos e do 
pessoal secundário, com quem desejavam compartilhar a aventura. A escolha veio a recair em 
Roberto Ivens. Na sessão de 5 de Maio, já com a presença de Brito Capelo e Serpa Pinto, foi 
notória a partilha de ideias semelhantes entre os dois e, por ambos, assumido o compromisso 
de aceitarem levar por diante o que fora estabelecido quanto ao itinerário, por forma a respei-
tarem-se as decisões da Comissão. 

O Decreto de 11 de Maio de 1877 nomeava os três exploradores «para comporem e dirigirem 
a expedição que há-de explorar, no interesse da ciência e da civilização, os territórios compreendi-
dos entre as províncias de Angola e Moçambique, e estudar as relações entre as bacias hidrográficas 
do Zaire e do Zambeze, segundo as instruções que receberem autorizadas pelo meu Governo». 

As Instruções revestiam-se, deste modo, como o documento oficial que deveria servir de 
norma e orientar a direcção e o regulamento da expedição, por parte dos exploradores. Da 
sua redacção foram incumbidos o Vice-Presidente Bernardino Barros Gomes, o Secretário 
José júlio de Bettencourt Rodrigues, o Vice-Secretário Luciano Cordeiro e ainda o Vogal 
José Vicente Barbosa du Bocage. O projecto de redacção, datado de 3 de Julho, foi aprovado 
por maioria na Comissão, com o voto favorável de João de Andrade Corvo, e submetido ao 
Governo, foi por este aprovado sem emendas, nem adendas, e tornado firme pela Portaria 
de 6 do mesmo mês. Não vamos repetir o já atrás referido âmbito geográfico da expedição, 
mas convém assinalar que, no documento, em parte alguma se alude à região dos grandes 
lagos e, muito menos, a uma travessia costa a costa, se bem que como já afirmámos acima, a 
liberdade concedida aos exploradores na escolha do itinerário, face a eventuais dificuldades 
surgidas no terreno, pudesse conduzir a um desfecho que contemplasse essa solução. O que 
se veio a passar corrobora a nossa ideia de que esteve, nesta disposição das Instruções, a mão 
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de Luciano Cordeiro, inconformado por não ter conseguido convencer os seus pares da per-
tinência da sua proposta. Por entre as várias recomendações inseridas no documento desta-
camos as seguintes:

“Nos territórios sujeitos à Coroa, é da maior conveniência que os exploradores convençam as 
populações de que a acção do Governo Português não pode deixar de ser-lhes benéfica, contribuindo 
para a sua pacífica prosperidade;

Sempre que se reconhecer que portugueses promovem, coadjuvam ou se associam à escravatura, 
far-se-á desse assunto um relatório especial, que comunicará reservada e confidencialmente, ao 
Governo, na primeira oportunidade;

Deverão os exploradores tomar nota de todos os elementos precisos para a determinação exacta 
do itinerário e para o reconhecimento geográfico e histórico-natural das regiões que percorrem. 
Averiguarão assim, com o rigor possível a situação exacta dos pontos fundamentais do seu roteiro; 
determinarão o perfil das linhas de trajecto; procederão sempre que lhes seja possível fazê-lo, às 
sondagens mais características dos rios e lagos que explorarem”.

No extenso rol dos encargos científicos de ordem física e geográfica, havia menção às reco-
lhas das determinações magnéticas, termométricas, barométricas, hipsométricas, etc., bem 
como atentariam à climatologia, à hidrologia e à etnologia, à recolha de produtos histórico-
naturais, com especial preocupação no estudo dos diferentes povos e seus costumes, para além 
de avaliarem, diariamente, as distâncias percorridas. Estava, inclusive, incluído um modelo de 
livro de viagens, concebido para se registarem os diversos dados recolhidos, e cuja concepção 
foi partilhada entre José Júlio de Bettencourt Rodrigues e José Vicente Barbosa du Bocage, 
afinal, também estes, entusiastas sócios fundadores da SGL. Só nesta perspectiva devemos 
considerar o amplíssimo contributo dinamizador de homens que pertenciam à recém-criada 
instituição que no seu seio sempre apoiou e promoveu o debate e a divulgação do projecto, 
independentemente da divergência em algumas opiniões, o que não pode ser estranho a um 
salutar convívio científico, apoiado na máxima que consagra: «da discussão é que nasce a luz».

Não podemos deixar de estranhar a ausência de referências relativamente à experiência, no 
terreno, da acção missionária dos portugueses naquelas paragens, com uma longa tradição 
que remontava a finais do século XV, com preciosa documentação sobre os espaços que se 
pretendia revisitar, nomeadamente as vias de penetração e os usos e costumes das múltiplas 
etnias. No caso de Moçambique, a presença dos Jesuítas a partir de meados do século XVI 
e a figura ímpar de D. Gonçalo da Silveira (1521-1561), décimo filho do primeiro Conde 
de Sortelha, que criou e alargou as missões em Gamba, Tongue, Inhambane e Monomotapa 
(actual Zimbábwe). Na segunda metade do século XIX, os missionários jesuítas resolveram 
instalar-se perto de Tete, fundando a missão de S. José de Boroma, onde ficou concluída, em 
1890, uma igreja e escola anexa, aqui pregando e alfabetizando as populações. Também no 
século XIX, D. António Barroso (1854-1918), ordenado presbítero, em Setembro de 1879, 
no Real Colégio das Missões Ultramarinas de Cernache, foi missionário cientista em Angola 
e em Moçambique. O seu relatório de 1894, sobre o «Padroado de Portugal em África» paten-
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teia o valor da sua acção como bispo missionário, sendo que refere o facto de ter encontrado 
no Congo, missões de congregações estrangeiras com a bandeira francesa desfraldada, em 
territórios sob administração portuguesa.

Depois do breve parêntesis regressemos ao tema principal. Brito Capelo e Serpa Pinto reali-
zaram uma viagem de 20 dias que os levou a Paris e a Londres, com a finalidade de ali adqui-
rirem os equipamentos da mais avançada tecnologia, material necessário para a expedição. 
Encontraram-se na ocasião com Ferdinand Lesseps e Antoine Thomson d’Abbadie, explora-
dor da Etiópia e autor da Géodésie d’une partie de la Haute Ethiopie, obra editada em 1861, 
e reeditada em 1873, considerada uma «bíblia» dos exploradores africanos daquela região.

Sabemos como os exploradores embarcaram para África, a 7 de Julho de 1877, tendo rece-
bido no reino as mais significativas homenagens, a que não foi estranho o sempre agradável 
estímulo de uma promoção ao posto imediato, por decreto. Na SGL, em sessão solene de 4 de 
Julho, especialmente convocada para se proceder a uma homenagem, foi oferecida aos explo-
radores uma bandeira nacional, dádiva de uma dama que a teria confeccionado pelas próprias 
mãos, desejando manter o anonimato, mas que correu ter sido a mulher de Luciano Cordeiro. 
Nela usaram da palavra os exploradores tendo Serpa Pinto incluído no seu discurso uma 
passagem que não poderia ter agradado mais a Luciano Cordeiro e, sucintamente, referia o 
facto de ter sido deixado ao critério dos expedicionários, e às circunstâncias em que pudessem 
encontrar-se, pelas Instruções do Governo e da Comissão Central Permanente de Geografia, 
a escolha do itinerário a seguir e o ponto de partida da expedição para se internarem, con-
cluindo que, dependendo das circunstâncias seguiriam o Cuango e, bem assim, o caminho 
mais proveitoso a seguir para a contracosta, ou regressarem ao Cunene. Afinal, a vontade de 
Luciano Cordeiro também embarcaria volvidos três dias! Da leitura das cartas trocadas entre 
o Secretário-perpétuo da SGL e Serpa Pinto, que se guardam num precioso volume pertença 
da Biblioteca da instituição, e a que se deve a acção infatigável de Gago Coutinho e a atenção 
do livreiro antiquário José dos Santos, deixa perceber que desde muito cedo houve cumplici-
dade entre os dois homens para que a viajem costa a costa se pudesse vir a concretizar.

A despedida oficial realizou-se no gabinete do ministro da Marinha e Ultramar, no mesmo 
dia da partida, tendo daí sido acompanhados até ao navio pelos Vogais da Comissão Central 
Permanente de Geografia, uma delegação da SGL, bem como outras altas personalidades. Na 
ocasião, o almirante Francisco Maria Pereira da Silva ofereceu àqueles heróis, mesmo antes do 
feito praticado, uma pena de ouro, tendo lido um emocionante discurso:

“Ofereço esta pena aos nobres oficiais portugueses, que em serviço da Pátria e para maior glória 
dela, vão explorar o interior da África e gravar em novos padrões e avivar nos antigos o brasão 
amortecido de Portugal.

Esta pena é destinada a firmar-lhes e a imortalizar-lhes os nomes nos autos que houverem de 
lavrar, afirmando importantes descobertas, novas pérolas que hão-de substituir as que faltam no 
engaste do despojado diadema português, que de tantas e tão preciosas fora enriquecido no século 
XV e no século XVI.
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Oxalá que este fragmento de metal, sem outro valor que o vago de uma esperança se converta 
ainda um dia em valiosa jóia, de que venha a ufanar-se a Sociedade de Geografia de Lisboa, se de 
ser dela depositária for, pelos seus serviços, julgada digna” (Actas da Sociedade de Geografia, vol. 
I, p. 54). A pena tinha a inscrição: «Feliz Êxito! 7-7-77».

III – A FUSÃO DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE GEOGRAFIA  
NA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA. ANTECEDENTES  
E CONSEQUÊNCIAS 

Sabemos como os Estatutos da SGL foram aprovados pelo Alvará de 29 de Janeiro de 1876, 
que contemplavam a criação, no seu seio, como fundacional, a Comissão Nacional Portu-
guesa de Exploração e Civilização de África, vulgarmente conhecida por Comissão Africana. 
Como reacção a esta iniciativa da novel instituição privada, o ministro da Marinha e Ultra-
mar, João de Andrade Corvo, viria a responder com a criação, pelo Decreto de 17 de Fevereiro 
do mesmo ano (volvidos, por conseguinte, tão-só 19 dias), publicado no Diário do Governo 
de 19 do mesmo mês, da Comissão Central Permanente de Geografia.

Uma vez que as personalidades preparadas para estudarem e apreciarem os desideratos 
comuns aos dois organismos, um privado e outro estatal, eram o escol de uma elite reduzida, 
bem se pode adivinhar que uma boa parte dos elementos dos dois grupos eram os mesmos. As 
sucessivas mudanças ministeriais que ocorreram nos anos seguintes, fruto da queda dos gover-
nos, pertencentes a partidos diferentes, vieram a evidenciar que, na verdade, embora os assuntos 
tratados fossem os mesmos, na Comissão Africana da SGL, era fácil os sócios chegarem a acordo 
na tomada de decisões, enquanto no organismo do Estado, as mesmas tardavam e raramente 
se obtinham consensos, já que se transportava para as reuniões a nefasta influência do poder 
político. A situação, para além de caricata, criara um clima de verdadeira perplexidade, tanto no 
Governo como no Parlamento. Impusera-se tomar medidas e terminar com um tal embaraço, 
evidenciador de uma tão perturbadora ineficácia e ineficiência do organismo do Estado.

O Ministério presidido pelo marquês de Ávila e Bolama, em que José de Melo Gouveia 
sobraçava a pasta da Marinha e Ultramar, caíra em Março de 1878, tendo sucedido, ao pri-
meiro, Fontes Pereira de Melo e, ao segundo, Tomás Ribeiro. Foi neste contexto que, por 
Portaria de 24 de Dezembro de 1878, viria a ser criado um grupo de trabalho, constituído 
por membros da comissão estatal, com vista à apresentação ao governo, em tempo útil, de 
um projecto de fusão daquela na SGL. O pequeno grupo era constituído pelo Director-Geral 
do Ultramar, Francisco Costa, e por José Vicente Barbosa du Bocage, Presidente da SGL e 
Luciano Cordeiro, Secretário-perpétuo da mesma. Conhecido o diploma oficial, não tar-
dariam as reuniões no seio da SGL e, na Assembleia de 10 de Fevereiro de 1879, Francisco 
Ferreira do Amaral (futuro Governador-Geral de Angola, entre 1882-1886 e Presidente da 
SGL, entre 1894-1908) apresentou à Mesa a seguinte moção, para votação: “ Constando que o 
Governo de sua Majestade deseja e promove, no interesse da Ciência e do País, a fusão da Comissão 
Central Permanente de Geografia, devidamente reformada, na Sociedade de Geografia de Lisboa; 
a Sociedade autoriza plenamente a sua Direcção a negociar este acordo”.  
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Conhecemos, pelas Actas, que o proponente pediu escusa para justificar a sua proposta, 
convencido de que nenhum sócio discordaria da mesma, face à vantagem de um tal assunto, 
de negociações entre o Governo e a Sociedade, não ser tratado numa assembleia pública, 
impondo-se o voto de confiança delegado, afinal, em duas pessoas que pertenciam ao grupo 
de trabalho – o Presidente e o Secretário-perpétuo da SGL –, já estatutariamente mandata-
dos para tais circunstâncias de representação externa com as entidades oficiais. Na discussão 
subsequente, e antes da votação, sublinhamos a intervenção de Costa Sequeira para declarar 
que era seu entendimento, fosse qual fosse o acordo a que se chegasse, garantir que ficasse 
assegurada a índole da SGL, como uma associação livre e particular. Luciano Cordeiro cor-
roboraria estas palavras, informando que era essa também a opinião do Governo e do grupo 
nomeado, tendo acrescentado que João de Andrade Corvo, um dos membros do Gabinete, 
lhe significara, em conversa mantida, que, no projecto a apresentar, a feição da SGL estava 
fora de questão e era para conservar, até porque a iniciativa particular tinha revelado melhores 
resultados que a oficial e, essa realidade, tinha sido o próprio motivo que levara à consideração 
de fundir a Comissão na Sociedade. 

A proposta de Ferreira do Amaral seria aprovada por unanimidade, mas a decisão final 
ainda tardou, porque ocorreriam novas remodelações governamentais. O ministério de Fon-
tes Pereira de Melo demitiu-se e deu lugar a um novo, presidido pelo progressista Anselmo 
Braamcamp Freire, em que o marquês de Sabugosa ocuparia a pasta da Marinha e Ultramar, 
embora por pouco mais de um ano, já que, a 20 de Janeiro de 1880, o cargo passou a ser exer-
cido pelo visconde de S. Januário, Presidente honorário da SGL, de que havia sido o primeiro 
presidente. Temos para nós que esta mudança governamental facilitou a tomada de decisão, 
agilizando o processo, e a Lei de 12 de Agosto de 1880, publicada no Diário do Governo, 
nº 183, de 14 seguinte, veio a integrar, pura e simplesmente, o organismo oficial Comissão 
Central Permanente de Geografia, na associação privada, Sociedade de Geografia de Lisboa, 
passando a denominar-se Comissão Central de Geografia.

Nos 24 Vogais nomeados para constituírem a nova comissão estavam incluídos o Direc-
tor-Geral do Ultramar e o Presidente da SGL, digamos que como co-presidentes da mesma, 
sendo que competia àquela prestar todas as informações e pareceres, que lhe fossem requeri-
dos ou solicitados pelo Governo, sobre os assuntos da sua competência, ficando à sua guarda 
e conservação a biblioteca e o arquivo da comissão extinta. Dado que todo o expediente 
passaria a correr pela SGL, o Governo comprometeu-se, pelo diploma, a satisfazer os encar-
gos correspondentes, mas também os relativos à publicação regular do Boletim da Sociedade, 
digamos que como uma contrapartida, em que pressentimos a mão avisada de Luciano Cor-
deiro na elaboração do projecto, passado ao papel na forma de lei, assegurando os meios 
necessários para, sem sobressaltos de tesouraria, perenizar um veículo fundamental na acção a 
que se propunha a SGL, divulgando os trabalhos científicos dos seus membros e as activida-
des desenvolvidas no seu seio. Os Secretários da Comissão Central de Geografia, eleitos por 
esta dentre os seus Vogais, recaíram em Luciano Cordeiro e Alfredo Pequito. Em 1888, na 
sua obra Marinha e Colónias. Estudos sobre a sua administração e reforma, Luciano Cordeiro 
dedicaria um capítulo do livro a justificar a integração da Comissão Central Permanente de 
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Geografia na SGL, referindo a dado passo: “Depois, enquanto a instituição formada pelas dedi-
cações particulares e pelo estudo livre, crescia e se impunha à simpatia geral pela sua actividade e 
pelos seus patrióticos impulsos, a corporação oficial funcionava hesitante e morosamente, sem uma 
grande coesão de vontades”. 

Certo é que, na nova comissão, não se tornaram a registar discussões prolongadas e pouco 
profícuas, sendo que era convicção unânime dos seus membros que havia a necessidade de 
prosseguir com as explorações geográficas, bem como assegurar uma ocupação de facto, que 
permitisse afirmar a soberania de Portugal naquelas possessões ultramarinas, para além da jus-
tificação histórica. Não cabe aqui alargarmo-nos na dilucidação dos trabalhos e das propostas, 
nem da nova comissão, nem da Comissão Africana da SGL, que continuou a existir, muito 
embora se imponha referirmos a criação de um Fundo Nacional Africano para, por subscrição 
pública, angariar o capital necessário ao estabelecimento das chamadas «estações civilizado-
ras» no Ultramar. O que mais nos importa é darmos conta de uma nova realidade, emergente 
de um debate mais sereno e aprofundado. Os exploradores Capelo e Ivens, nas obras por si 
publicadas sobre as viagens que realizaram, aludiam à necessidade imperiosa de se concluírem 
as cartas dos territórios das Províncias Ultramarinas.

Na verdade, já na sessão de 15 de Maio de 1876, o segundo tenente da Armada J. B. Ferreira 
de Almeida apresentara uma proposta do seguinte teor: “A Direcção da Sociedade de Geografia de 
Lisboa fica encarregada de pedir ao Governo a rectificação das Cartas das colónias e o levantamento 
das Plantas dos portos não determinados”. Os ventos sopravam agora no sentido de se atender, 
concomitantemente, a duas preocupações. O visconde de S. Januário, na sessão se 5 de Dezem-
bro de 1881, viria a considerar a necessidade urgente e absoluta de se proceder a uma organiza-
ção regular do corpo hidrográfico, no que foi apoiado pelo sócio Pereira de Sampaio. 

Durante o ano de 1882, as atenções concentraram-se nesta última direcção e o oficial da 
Armada, Guilherme Augusto de Brito Capelo, irmão do explorador com os mesmos apelidos, 
apresentou à Secção de Náutica da SGL um Projecto de levantamento da Carta hidrográfica 
de Angola, apoiado nas muitas informações constantes dos escritos sobre as explorações ali 
efectuadas num passado recente. Tal projecto mereceu da Secção de Náutica a elaboração de 
um Relatório, incumbido ao sócio Neves Ferreira, e enviado em 25 de Outubro de 1882, a 
Luciano Cordeiro, na sua qualidade de Primeiro Secretário da nova Comissão Central de 
Geografia, em que podemos ler: “A Hidrografia, no estado actual da Ciência, requer um grande 
rigor de execução e demanda, portanto, o emprego de um pessoal hábil, munido de instrumentos 
aperfeiçoados; não nos parece, pois, fácil obter resultados práticos, se pretendermos fazer o levan-
tamento hidrográfico da costa de Angola, cometendo esse serviço a um único indivíduo técnico, e 
muito particularmente não se tendo procedido ao levantamento geodésico daquela colónia, o que 
importa em dizer: que não está ainda ali estabelecida uma triangulação que possa servir de apoio 
ao levantamento hidrográfico. É pois necessário fazer tudo, começando pelo reconhecimento da 
base, medição desta, e partir daí para o estabelecimento da rede indispensável para as operações 
subsequentes”.

Face ao Relatório e aos Projectos de Guilherme de Brito Capelo, compilados por J. A. 
Brissac das Neves Ferreira, num volume impresso, intitulado Levantamentos Hidrográficos no 
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Ultramar – Parecer da Secção de Náutica, a Comissão Central de Geografia viria a elaborar 
uma Proposta, com vista a ser submetida ao Governo, datada de 29 de Dezembro de 1882, 
em que não modificando na sua essência o teor dos documentos que a inspiraram, apenas 
altera o carácter individual do projecto, alargando-o a um grupo bem mais dilatado, e eviden-
ciando a necessidade de subordinar os trabalhos a um sistema invariável, baseado na adopção 
do Regulamento da Comissão Hidrográfica do Reino, bem como nas Instruções já contidas 
nos diplomas oficiais que haviam contemplado as anteriores expedições: “A Sociedade de Geo-
grafia representará ao Governo acerca da urgentíssima necessidade de proceder ao levantamento 
hidrográfico das costas e portos das possessões portuguesas, e particularmente das costas, portos e 
rios da província de Angola, conforme as bases indicadas nos projectos juntos”. Esta Proposta foi 
discutida na sessão de 14 de Fevereiro de 1883 e realizada a votação foi aprovada, sem que 
alguém se opusesse a que viesse a consubstanciar um Parecer treladado daquela. 

Recebido o aludido Parecer, o Governo sentiu-se moralmente obrigado a tomar medidas 
com vista à implementação dos desideratos consignados naquele, criando, por Decreto, e 
para o efeito a Comissão de Cartografia:

“Considerando quanto importa promover a publicação de cartas e notícias geográficas onde se 
consignem os resultados de sucessivas investigações, para as quais a nação portuguesa tem contri-
buído com o mais constante desvelo, desde que, em remotas eras, teve a glória de iniciá-las, e de 
cuja importância nos dão seguro testemunho os nomes que os nossos viajantes impuseram a inúme-
ras localidades por eles descobertas, nomes que não é lícito permitir que se olvidem ou se adulterem;

Considerando que a exacta representação dos territórios sujeitos ao domínio da Coroa portuguesa 
tem incontestáveis vantagens de ordem política e administrativa;

Considerando que as cartas portuguesas das províncias ultramarinas estão longe de satisfazer ao 
que delas se exige, com relação ao estado de adiantamento da ciência geográfica;

Considerando finalmente a conveniência inegável de que os trabalhos que venham a publicar-se 
sejam subordinados a um plano único e formem um sistema homogéneo quanto possível completo:

Hei por bem nomear uma comissão encarregada de elaborar e publicar uma colecção de cartas 
das possessões ultramarinas de Portugal, e bem assim quaisquer estudos geográficos a elas imedia-
tamente ligados, segundo as instruções que, pela secretaria de estado dos negócios da marinha e 
ultramar, lhe serão ministrados; devendo a referida comissão ser composta do major de engenharia, 
Agostinho Pacheco Leite de Bettencourt, chefe de secção da 3ª repartição da direcção geral do ultra-
mar, do capitão-tenente da armada real, Hermenegildo de Brito Capelo, do capitão de engenharia 
Carlos Roma du Bocage, do primeiro tenente da armada real, Roberto Ivens e do tenente de enge-
nharia Afonso de Morais Sarmento, sendo o primeiro presidente e o último secretário.

O ministro e secretário de estado dos negócios da marinha e ultramar assim o tenha entendido 
e faça executar.

Paço, em 19 de Abril de 1883 = Rei = José Vicente Barbosa du Bocage”.
O Decreto, publicado no Diário do Governo nº 91, de 24 de Abril de 1883, mereceria por 

parte da SGL um primeiro reparo, traduzido numa moção elaborada por Palermo de Faria, 
apresentada e votada na sessão de 27 de Abril seguinte, volvidos apenas três dias, em que se 
lamentava “profundamente que no decreto de nomeação da Comissão encarregada de elaborar e 
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publicar uma colecção de cartas das possessões ultramarinas de Portugal, e quaisquer estudos geo-
gráficos a elas imediatamente ligados, fosse completa e totalmente esquecida a Sociedade de Geo-
grafia de Lisboa, iniciadora destes trabalhos”.

Sabemos como a Comissão de Cartografia, embora na dependência directa do ministro da 
Marinha e Ultramar, veio a perdurar durante mais de 50 anos, e a sua enorme importância 
só pode encontrar paralelo nas figuras ímpares de dois destacados membros da SGL, cien-
tistas de elevado mérito e reconhecimento internacional, a que ela se devotaram «de alma e 
coração», contribuindo para a excelência dos trabalhos produzidos, tais foram Ernesto de 
Vasconcelos e Gago Coutinho. Quando um dia se fizer a história da sua produção e das suas 
inúmeras actividades, que espera a atenção de um investigador que a ela dedique um trabalho 
aprofundado, teremos a oportunidade de, uma vez mais, perceber a relevância dos contri-
butos que foram dados, já pela SGL, em geral, já por muitos dos seus sócios, em particular. 
Impõe-se, contudo, dar testemunho do estudo realizado por Humberto Gabriel Mendes, 
intitulado “As Origens da Comissão de Cartografia e a Acção Determinante de José Júlio 
Rodrigues, Luciano Cordeiro e Francisco António de Brito Limpo. A História Política das 
Explorações Africanas de Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens e Serpa Pinto”, publicado em 
Lisboa, no número de Setembro 1982 da Revista do Instituto Geográfico e Cadastral, a páginas 
29-70, (igualmente disponível na Série Separatas, CLI, do Centro de Estudos de Cartografia 
Antiga – Secção de Lisboa, Junta de Investigações Científicas do Ultramar, do mesmo ano) 
que acompanhámos neste singelo bosquejo.

IV – CONCLUSÃO

O tempo já vai longo, impõe-se que passemos a concluir. O elitismo é a responsabilidade. 
O que a SGL veio afirmar no início do último quartel do século XIX foi que havia a necessi-
dade urgente das autoproclamadas elites assumirem uma responsabilidade ética e cívica, face 
a um perturbador panorama de subdesenvolvimento, e de uma patente incapacidade política, 
ensaiando uma proposta de fazer convergir as partes com peso no meio social e intelectual, no 
sentido de Portugal poder emparceirar-se com as nações mais avançadas daquele tempo. Poder 
da ciência, poder da cultura, poder da educação, em suma, poder do conhecimento, aliados, 
verdade seja, ao poder económico e financeiro, ao poder da informação e ao poder de influência 
dos homens ligados à indústria, ao comércio, à banca, ao aparelho do Estado, às forças arma-
das, aos jornais, à magistratura, à diplomacia, ao ensino, à saúde, etc., num esforço conjunto 
de promoverem, pelo seu prestígio pessoal, a elevação do debate e o apuramento de soluções 
adequadas, para tirarem o país do atraso a que estava condenado. Acrescia a força dos afectos, 
entretanto estimulados pela salutar convivência, estabelecida no seio da SGL. 

O rigor histórico e o respeito pelos sucessivos exploradores que se atreveram a percorrer o 
interior de uma África praticamente desconhecida da Europa, bem nos merece recordar as 
palavras de Henrique de Carvalho na sua obra Ethnographia, de 1890: “Que não corra como 
novo, o que para nós é antigo”. No dizer dos autores da mais recente investigação sobre este 
tema, a que já nos referimos, aquela frase do grande explorador e etnógrafo da Lunda, é uma 
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poderosa fórmula que ao tempo resumia uma verdade histórica, na estratégia política, e o 
sentimento de uma nação dada a ressentimentos pela miragem de destinos imperiais.

Tal como também sublinhámos no início, nos nossos dias só permanecem conhecidas as 
obras de Serpa Pinto e de Capelo e Ivens, todas as outras estão totalmente esquecidas. Se é 
verdade que a toponímia das vilas e cidades de Portugal ainda contemplam os nomes destes 
últimos, muito raramente encontramos as dos restantes. Em Angola as antigas Silva Porto, 
Henrique de Carvalho e Serpa Pinto, cederam o lugar a Kuito, Saurimo e Menongue, respec-
tivamente capitais do Bié, da Lunda Sul e do Kuango-Kubango. 

A SGL, nos dias de hoje, como o fez há 140 anos, persiste e prossegue nos ideais consagrados 
nos seus Estatutos, sendo que o ambiente do país, por comparação com os seus pares europeus, e 
face à nova realidade da globalização, não parece ter evoluído significativamente. A sua acção, ao 
longo de quase um século e meio de existência, é, contudo, parte da Memória colectiva da nação, 
e a sua História continua a escrever-se no dia-a-dia, fazendo perdurar nos vindouros o reconheci-
mento do seu papel em prol da ciência, da cultura e da arte, mau grado as vozes de alguns arautos 
da desgraça, de «Velhos do Restelo» e de utópicos magos de novos «Quintos Impérios».

Os grandes impérios centro-africanos extinguiram-se há muito e desvaneceu-se o mito do 
Muene Puto, o todo-poderoso e distante rei-irmão que um dia viria do mar para criar um 
mundo de abundância, mas ainda subsiste a vontade de nos mantermos unidos, para além da 
realidade perene – a Língua que nos é comum. 

Nos céus as estrelas são ainda as mesmas e, se quisermos acreditar, novos sonhos se poderão 
tornar realidade.
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A conquista de Ceuta levou, sem que ao tempo ninguém o previsse,  
à criação da Sociedade de Geografia de Lisboa.

A fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a sua origem remota  
na Conquista de Ceuta. 

Neste ano de 2015 comemoram-se na SGL dois eventos de grandiosa importância na His-
tória de Portugal: um, ligado à expansão; outro, à ciência que resultou e continuou essa 
expansão no campo das ciências em geral e das ciências sociais em particular:

– A Conquista de Ceuta, que ocorreu no ano de 1415, (há 600 anos).
– A Fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa, que aconteceu em 1875 (há 140 anos).
Mediaram entre os dois acontecimentos 460 anos.
Um terceiro acontecimento pode ser chamado à colação: a realização das primeiras eleições 

livres no país em 25 de Abril de 1975 (há 40 anos) e a sequente eleição da Assembleia Consti-
tuinte que haveria de redigir a Constituição da República Portuguesa, dando os trabalhos por 
concluídos em 2 de Abril de 1976, data da aprovação, tendo entrado em vigor em 25 de Abril 
desse mesmo ano de 1976. Segundo o nº. 1 do seu artº. 5º. «Portugal abrange o território histo-
ricamente definido no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira». 

Os verdadeiros fundamentos que presidiram à fundação da SGL e que remontam à Con-
quista de Ceuta, extinguiram-se com a aprovação pela Assembleia Nacional Constituinte da 
Constituição da República Portuguesa, embora não retirando a faculdade da manutenção e 
continuidade de contactos e de colaboração recíprocos a nível científico e cultural com os 
chamados «territórios ultramarinos» que constavam de anterior Lei fundamental do Estado. 

Portanto, no corrente ano de 2015, três importantes episódios da vida portuguesa e da 
História de Portugal, merecem particular atenção dos Portugueses.

Preâmbulo

Afigura-se-nos interessante e oportuno começar por invocar, na presente ocasião, embora 
de uma maneira muito circunstancial, os principais acontecimentos que a História regis-
tou desde a Conquista de Ceuta no séc. XV (1415) até ao séc. XIX, mormente a época e o 
ambiente em que se constituiu a Sociedade de Geografia de Lisboa em 1875, em cuja 2ª ses-
são, a 7 de Julho de 1876, Luciano Cordeiro e Fernando Pedroso fazem extensas exposições 
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sobre a defesa dos interesses portugueses em África. Desta maneira, apenas atentaremos sobre 
os factos mais relevantes e que apresentem maior significado.

É, porém, forçoso aludir aos homens, às instituições e aos acontecimentos.
E como o título desta conferência sugere, vamos desdobrá-lo em dois temas:
I – A Sociedade de Geografia de Lisboa
II – As Ciências Sociais.

I – A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

- Antecedentes
O gosto por viagens cedo despertou o ser humano que desde sempre denunciou interesse 

pelo desconhecido, desejo de viajar por lugares exóticos, vontade de explorar o espaço que fica 
para além do seu limitado círculo vivencial, conhecer novas gentes, costumes e hábitos. Dois 
exemplos apenas bastam para certificar esta asserção: Marco Polo (1254-1324), mercador e 
viajante veneziano, que viajou pela Ásia Central, esteve em Acre e Ormuz no Golfo Pérsico, 
donde caminhou pelo Pamir até à China, tendo ditado a relação das suas viagens, na prisão, 
a Rusticciano de Pisa que as reduziu a livro em 1298; e Fernão Mendes Pinto (Montemor-o-
Velho, 1510/1514-Pragal, Almada, 1583), autor de a Peregrinação, onde narra as peripécias 
da sua vida e relata a presença dos Portugueses no Oriente no séc. XVI. Mas podemos refe-
renciar um outro exemplo, para além dos contos de viagens tão comuns na Europa medieval: 
São Brandão, o navegador, monge irlandês (c.484-c.577) cujas fabulosas viagens no advento 
da Renascença motivaram grande interesse e empenhamento dos europeus na senda dos des-
cobrimentos. Gomes Eanes de Zurara, na sua Crónica da Guiné, preconiza que o santo teria 
passado pelo cabo Bojador (Cap. VII).

- Conquistas e descobertas
Desde o séc. XV os Portugueses haviam percorrido toda a costa de África, chegado ao 

Oriente, descobrindo as passagens do sudoeste por Vasco da Gama e a do sudeste por Fer-
não de Magalhães. A sua passagem era assinalada com a colocação de cruzes de madeira 
como a que Pedro Álvares Cabral deixou no Brasil; por inscrições na rocha como as que 
Diogo Cão cravou nas rochas de Ielala na bacia do rio Zaire, e a gravação do nome de 
Miguel Corte Real nas Pedras de Dighton, no estado de Massachussetts, nos E. U. A.; ou 
padrões de pedra com inscrições gravadas. Recorreu-se aos padrões de pedra por serem mais 
duradouros do que as cruzes. E, assim, reinando D. João II, Diogo Cão, quando da sua 
primeira viagem (1482-1484) colocou o primeiro na margem sul do rio Zaire (em 23-04-
1483) dando-lhe o nome de Padrão de S. Jorge; e em 28-08-1483 ergueu o Padrão de Santo 
Agostinho, no cabo de Santa Maria, ao Sul de Benguela. Na sua segunda viagem (1485-
1486) deixou o Padrão do Cabo Negro na baía de Porto Alexandre em 18-01-1486; e o 
Padrão do Cabo (Cape Cross) na actual Namíbia. Bartolomeu Dias colocou o Padrão de 
São Gregório em 1488 no extremo SO de África; o Padrão de São Filipe no Cabo da Boa 
Esperança em 06-06-1488; e o Padrão de Sant’Iago no extremo SE de África em 25-07-
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1488. Quatro integram o espólio museológico da SGL, um está na Alemanha e outro na 
República da África do Sul. Não há vestígios dos seis padrões erguidos por Vasco da Gama 
(1497-1498) na África Oriental e na Índia; nem dos colocados nas viagens dos descobri-
mentos até às Molucas. Pedro Álvares Cabral, quando do Achamento do Brasil, também 
erigiu dois padrões: um padrão de pedra sobre o qual mandou colocar uma cruz no dia 22 
de Abril de 1500 no topo da serra Aimorés a que deu o nome de Monte Pascoal e ao terri-
tório a designação de Vera Cruz, que depois tomou o nome de Santa Cruz, e que mais tarde 
se havia de transformar no Brasil; e a um de Maio seguinte levantou o segundo, lavrado 
no momento, no cimo de um outeiro nas proximidades de Porto Seguro. A colocação das 
cruzes de madeira, das inscrições na rocha e dos padrões de pedra tinham como finalidade 
garantir a prioridade na chegada dos Portugueses àquelas paragens, testemunhar a titulari-
dade de posse sobre a região, e prevenir o direito aos rendimentos por parte da Ordem de 
Cristo e das empresas armadoras que financiavam as navegações. Primava na época o cha-
mado «direito histórico» que conferia o domínio ao país primeiro descobridor.

- Conferência de Berlim (1884/1885)
Participaram a França, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro (actuais Áustria e Hun-

gria), a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Itália, os Paí-
ses Baixos, Portugal, a Rússia, a Suécia, a Noruega e o Império Otomano (actual Turquia), a 
fim de «regulamentar a liberdade do comércio das bacias do Congo e do Níger, assim como 
novas ocupações de territórios sobre a costa ocidental da África». A acta Geral redigida em 
Berlim a 26 de Fevereiro de 1885 foi subscrita em primeiro lugar por V. Bismarck, assinando 
por Portugal o Marquês de Penafiel e A. de Serpa Pimentel.

Deste acontecimento de política internacional resultou, como pretendiam as grandes 
potências, um acordo na partilha de África, quase se podendo dizer que a régua e lápis, 
traçando latitudes e longitudes, não só sem se ouvirem os Africanos, como desrespeitando 
culturas, povos e etnias, que se viram separados por fronteiras políticas incompreensíveis 
no âmbito do direito tradicional que desde sempre vinham praticando. O Estado Livre do 
Congo, criado pela Associação Internacional do Congo e que ficara sob a soberania, a título 
pessoal, de Leopoldo II, ao morrer legou-o à Bélgica. 

Desse acordo destaca-se o arº. 35º. do Capítulo 6 (Conclusões) que reconhecia o direito 
de as potências possuírem territórios fora das suas fronteiras sob a condição de uma ocupação 
efectiva.

Assim sendo, o direito histórico formado, consolidado e comummente aceito segundo o 
princípio do primeiro contacto com o território, através de conquista ou descoberta, foi subs-
tituído pelo direito de posse efectiva e continuada, ou seja, à soberania de facto devia juntar-se 
a soberania de jure, instituto jurídico que se traduzia no controlo efectivo e pleno do territó-
rio, com a obrigação do estabelecimento de populações e administração continuada, o que 
prejudicava sobremaneira os interesses de Portugal, que não tinha capacidade de ocupar pre-
sencialmente a imensidão dos seus territórios ultramarinos. Começam então as explorações 
pelo interior do continente, por viajantes, missionários, comerciantes e oficiais, fazendo-se 
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levantamento topográficos, estudando a geografia física e contactando as populações autóc-
tones com as quais se procuravam estabelecer relações de proximidade, quando não mesmo 
acordos com carácter oficial.

- Os grandes acontecimentos dos finais do séc. XVIII e do séc. XIX
- Em 1789 – Revolução Francesa que acarretou a abolição das servidões feudais (4 de 

Agosto); e criou a «Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão», que atribuía a sobera-
nia à Nação, proclamava a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, declarava a lei expres-
são da vontade geral, garantia a liberdade individual, a liberdade de opinião, a liberdade de 
expressão. O lema revolucionário assentava na trilogia: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

- Em 1790 – Abolição dos títulos de nobreza.
- Constituição de 1791 que Luís XVI foi obrigado a jurar, bem como toda a família real.
- 1807-1810 – Guerra Peninsular (Invasões francesas).
- Revolução de 1820 do Porto que elegeu uma Junta Provisional do Governo Supremo do 

Reino, destituiu a Regência e instaurou o Regime Liberal em Portugal.
- 1822 – Primeira Constituição Portuguesa.
- 1826 – D. Pedro IV outorga a Carta Constitucional, que reconhecia a existência de quatro 

poderes, substituindo a Constituição de 1822. Ao rei apenas pertencia o poder moderador.
- Desde 1804 com os movimentos independentistas da Sérvia, até 1878 com a indepen-

dência da mesma, e também da Roménia, do Montenegro e da Bulgária, sucedem-se os 
movimentos autonomistas tanto na Europa como na América, incluindo o Brasil em 1822.

- Grandes são os progressos da ciência e da técnica: incremento da instrução, grandes inven-
ções como o caminho de ferro, o barco a vapor, o progresso da aviação e os inventos eléctricos.

- Aparecimento do industrialismo, do capitalismo e do operariado como consequência da 
descoberta dos grandes inventos e a necessidade de recurso às matérias primas e à mão de obra.

- Positivismo
Corrente filosófica e científica que sistematiza a doutrina e as escolas que têm a sua origem 

nas teorias de Augusto Comte (1798-1857), a quem se deve a invenção do termo, e cujo traço 
característico é não aceitar mais do que o existente na realidade, ou seja, os factos positivos 
e as relações entre eles existentes. Baseia-se no ideal de exactidão das ciências naturais, rejei-
tando as questões metafísicas, éticas ou teológicas. A teoria de Comte é essencialmente uma 
filosofia da história e da sociologia, nas quais expõe as atitudes que a humanidade adoptou 
nos diferentes períodos históricos, interpretados através de três estádios teóricos diferentes 
(Lei dos Três Estados): o estádio teológico ou fictício, em que o homem busca a explicação 
dos fenómenos recorrendo ao sobrenatural e ao divino; o estádio metafísico, que corresponde 
a um período crítico em que os princípios racionais abstractos servem de explicação da rea-
lidade; o estádio científico ou positivo, que se caracteriza pelo predomínio da ciência como 
única interpelação válida dos fenómenos e das suas relações. A corrente positivista não foi 
nem linear nem convencional, antes foi génese de vários entendimentos e diferentes tendên-
cias, dando lugar a diversas formas de positivismo, tanto a nível nacional como individual. 
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Augusto Comte funda a sociologia moderna, cujo termo utiliza pela primeira vez em 1839, 
com o sentido de «física social», que entendia como um estudo positivo dos factos sociais, isto 
é, das instituições, dos costumes e das crenças colectivas. Ou seja, definia a sociologia como o 
estudo positivo dos factos sociais para os descrever, comparar e explicar pela determinação das 
leis que os regem, relevando também o conceito de «dinâmica social», no Curso de Filosofia 
Positiva que leccionou no seu domicílio e reproduziu no livro com o mesmo nome que escre-
veu, em seis volumes, entre 1830 e 1842.

Ainda jovem contestou o catolicismo e as doutrinas monárquicas e abraçou os ideais da 
Revolução Francesa, tendo sido expulso da Escola Politécnica de Paris, onde estudava, acu-
sado de indisciplina e republicanismo.

O movimento positivista dominou toda a cultura europeia e extra-europeia da segunda 
metade do séc. XIX, face aos progressos registados nas ciências da natureza. A lei da conserva-
ção da energia, de Julius Robert Mayer (1842), e a teoria da evolução das espécies (A Origem 
das Espécies, 1859) de Charles Darwin, imprimiram às ciências naturais tamanha orientação, 
que conduziu a profundas transformações e a uma nova tomada de consciência no campo da 
filosofia. Segundo estas teorias, os seres do universo surgem em relação mútua e as formas de 
vida em continuidade de evolução. «O método com que Darwin explicara a origem da natu-
reza orgânica do homem é aplicado na explicação da sua natureza espiritual em todas as suas 
manifestações, como a linguagem, a religião, a vida social». 

O positivismo começara a aparecer, embora de uma forma embrionária, nas escolas supe-
riores técnicas, na Universidade de Coimbra e no Curso Superior de Letras. É Teófilo Braga 
quem afirma que «antes do nome de Augusto Comte ser citado como filósofo penetrara em 
Portugal a sua orientação, reflexamente, na Politécnica de Lisboa pelo curso de Geometria 
Analítica (que anda divulgado em cadernos dactilografados), na Politécnica do Porto pelo 
Curso de Mecânica de Freycinet; nos cursos médicos estudavam-se as obras de Blainville e 
Ch. Robin, chegando até às disciplinas sociais pelo escritos de Stuart Mill e de Émile Littré 
(em As Modernas Ideias na Literatura Portuguesa, II, Porto, 1892 p. 414). Todavia a difu-
são do Positivismo como sistema filosófico e científico deve-se, em grande parte, à acção 
de Teófilo Braga no Curso Superior de Letras. Não será despiciente registar que o positi-
vismo de Teófilo Braga não era exactamente o de Comte nem o dos seus discípulos. Júlio 
de Matos dirigiu com Teófilo Braga a revista O Positivismo, que incluía bastantes estudos 
etnográficos, sendo ainda hoje um valioso repositório de elementos para a etnologia do 
povo português. 

- O nascimento das Sociedades de Geografia
No séc. XIX as grandes potências de então sentem-se atraídas para os grandes espaços ter-

ritoriais ainda não devidamente explorados e procuram criar as primeiras instituições cientí-
ficas relacionadas com a expansão colonial e territorial, tendo em vista conhecer e inventariar 
os recursos naturais dessas regiões.

Assim, surgem as primeiras sociedades geográficas: em 1821 a de Paris, em 1828 a de Ber-
lim, em 1830 a de Londres, em 1833 a do México, em 1836 a de Francoforte, em 1838 a do 
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Brasil, em 1845 a de Sampetersburgo, a de Nova Iorque em 1852, a de Genebra em 1858, 
a de Lisboa em 1875, a de Madrid em 1876, e a National Geographic Society em 1888. 
A American Geographical Society, nascida em 1851, sentia-se vocacionada especificamente 
para três regiões do mundo: Árctico, Antártida e América Latina). No primeiro quartel do 
séc. XX o nascimento de Sociedades geográficas sucede-se a um ritmo tão impressionante que 
se contam antes por grandes cidades do que por países. Em 1940 existiam 140 sociedades 
geográficas ou congéneres. Há, pois, países com mais do que uma dessas instituições, volta-
das algumas delas, para além dos aspectos científicos, também para a convivência social de 
carácter elitista, com a realização de festas e bailes, mormente em épocas especiais, como o 
Carnaval e a passagem de ano.

Ao contrário do que seria previsível, até aos finais desse séc. XIX não foram os geógrafos 
que se mostraram mais interessados, mas antes os naturalistas, os geólogos, os comerciantes, 
os políticos, os navegadores, e, principalmente os militares, que se preocuparam em desenvol-
ver as técnicas e os instrumentos necessários para cartografar esses novos territórios.

Sendo vários e diversificados os objectivos destas instituições, baseados em interesses parti-
culares, conjugados ou não com interesses políticos, assentavam em razões patrióticas, histó-
ricas, científicas, religiosas, económicas, estratégicas, ou nascidas da curiosidade.

As viagens, expedições e explorações, designações a que se recorria para justificar a sua rea-
lização e encobrir os efeitos das mesmas, conduziram à feitura de observações astronómicas e 
criação de observatórios meteorológicos, levantamentos cartográficos, exploração arqueoló-
gica, fomento do comércio e abertura de vias para circulação do mesmo, em regra à cabeça de 
carregadores, estudo das ciências naturais e dos povos que ocupavam o interior do continente 
africano, fazendo levantamentos ao nível da etnografia e da etnologia. Através de relatos, 
revistas e outras publicações traziam-se a lume estudos pormenorizados sobre o território e 
seus habitantes. 

Tinham como principais preocupações o incremento e difusão do conhecimento geo-
gráfico e a divulgação e a melhoria do conhecimento geral da Geografia, que, saliente-se, 
se expandiu e despertou natural interesse no séc. XIX, a par de outras ciências como a 
geologia, a arqueologia, a medicina e as ciências naturais, além da filologia, da história e 
da etnologia.

- A criação da Sociedade de Geografia de Lisboa
Em 10 de Novembro de 1875, por iniciativa de Luciano Cordeiro, se funda uma associação 

cultural e científica com a designação de Sociedade de Geografia de Lisboa, sendo nomeada 
uma comissão instaladora, presidida pelo mesmo Luciano Cordeiro.

Os sócios fundadores, as mais destacadas personalidade da época, todas do sexo masculino, 
num total de 74 indivíduos, distribuíam-se pelas seguintes classes sócio-profissionais:

- 20 funcionários civis, entre os quais Lucino Cordeiro; 16 oficiais do exército, 
incluindo o general Ministro de Estado Honorário Marquês de Sá da Bandeira e o 
antigo Ministro Plenipotenciário de Portugal na China, Japão e Sião (actual Tailândia) 
Visconde de S. Januário; 9 professores, sendo três lentes da Escola Politécnica e um 
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do Curso Superior de Letras (Teófilo Braga); 8 médicos, incluindo dois da armada; 
4 oficiais da armada, entre os quais um almirante, par do reino; 3 ligados ao comér-
cio e à indústria (um comerciante, um negociante e um industrial); 3 diplomatas; 3 
jornalistas; 2 arquitectos; dois jurisconsultos; o director do Banco de Portugal; um 
eclesiástico, um engenheiro e um sem indicação de actividade profissional. Ressalta do 
exposto que os fundadores são 54 civis e 20 militares, nas percentagens de 73% e 27% 
respectivamente.

Fechou o ano de 1900 com 4760 sócios, número assaz significativo, com cidadãos e 
instituições não só nacionais como estrangeiros, entre os quais se contam sete elementos 
do sexo feminino, sendo de destacar Sua Alteza Real a Princesa Teresa Carlota Mariana 
Augusta da Baviera, natural da Baviera (1850-1925), directora e abadessa do Capítulo Real 
de Sant’Ana de Munique, membro honorário da Academia Real das Ciências de Munique, 
residente em Munique. Foi admitida em 6 de Dezembro de 1897 com o nº. 3337-A como 
correspondente, tendo sido eliminada em 31 de Dezembro de 1903. Foi zoóloga, botânica 
e etnóloga.

A sessão preparatória realizou-se a 3 de Abril de 1876 na Sala da Sociedade de Ciências 
Médicas e, tendo-se procedido a eleições para o ano de 1876, foi nomeado o Visconde de 
S. Januário para Presidente da Direcção e Luciano Cordeiro para as funções de Primeiro 
Secretário; do Conselho Central passaram a fazer parte o Visconde de Soares Franco como 
Presidente, assessorado por vinte vogais, um dos quais Teófilo Braga.

O visconde de S. Januário, depois de empossado «agradeceu à assembleia a sua eleição; 
expôs os benefícios que a Sociedade pode prestar ao país; e invocando o amor que todos os 
sócios tinham à ciência disse que era de esperar o auxílio e concurso de todos». Foi registado 
um voto de louvor ao fundador da sociedade «o Sr. Luciano Cordeiro», redactor do Commer-
cio Portuguez.

Subjacente a um profundo sentimento patriótico tinha então por objectivo promover e 
auxiliar o estudo e o progresso das ciências geográficas e afins no território português de 
aquém e além-mar. 

Em 1897, em sessão solene presidida pelo rei D. Carlos, a SGL instalou-se definitivamente 
no actual edifício.

Por Carta Régia datada de 7 de Novembro de 1878, Dom Luís por graça de Deus Rei 
de Portugal e dos Algarves fazia mercê de se declarar Protector da Sociedade de Geogra-
fia de Lisboa, querendo, assim, significar-lhe de um modo autêntico, o seu justo agrado 
pelo zelo e louvável empenho com que tem promovido os trabalhos indispensáveis para o 
desenvolvimento dos estudos e explorações geográficas, distinguindo-se não menos pelo 
patriotismo e amor da verdade com que se tem dedicado à defesa do bom nome e das 
glórias nacionais.

A par da existência da Sociedade de Geografia de Lisboa, a imprensa portuense criava 
em 1880, comemorando o tricentenário da morte de Camões, a Sociedade de Geo-
grafia Comercial do Porto, de que foi primeiro presidente eleito Oliveira Martins. 
Enquanto a de Lisboa se sentia motivada fundamentalmente pela ciência, a do Porto, 
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como o seu próprio nome indica, apresentava-se sobretudo sob a dinâmica do econó-
mico. Todavia, não deixava de receber, tal como a de Lisboa, materiais etnográficos 
recolhidos na origem.

II – CIÊNCIAS SOCIAIS

- Estudos Sociais/Ciências Sociais
Desde sempre os povos mostraram curiosidade entre si. Perante a admiração e estranheza 

das diferenças do «outro» mostravam indiferença se não colidissem com a sua cultura, ten-
tavam imitar as suas tradições, usos e costumes, práticas e condutas se correspondiam ao 
seu agrado, repudiavam se contrárias às tradições herdadas dos seus ancestrais. Todavia, foi 
a curiosidade pela diferença que levou o Homem histórico a tomar reparo e a assinalar, pri-
meiro oralmente, e depois pela escrita, não só os traços que os caracterizavam, como os gran-
des acontecimentos que entre si provocaram.

Donde resulta a referência aos hábitos, usos e costumes exóticos, porque incompatíveis 
com os do observador, e que levam à transmissão no espaço e no tempo da descrição operada 
sobre a cultura observada.

O grande sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) tinha o costume de definir a 
sociologia como a «história entendida de uma certa maneira». Sob este aspecto, pode consi-
derar-se que os «estudos sociais» precederam de longe a sociologia propriamente dita, velha 
de pouco mais de um século. 

Nem todos os autores, estudiosos, professores, cientistas, lhe conferem a mesma extensão, 
embora seja unânime o princípio de que no seu centro se localiza o Homem. Ora, se a socie-
dade pode ser entendida como o conjunto de indivíduos tendo em vista um determinado fim 
e porque todo o grupo ou agregado social vive submetido às mesmas leis, cujas instituições 
fundamentais são determinadas por padrões culturais comuns, as ciências sociais mais não são 
do que Ciências da Sociedade.

Ora, a definição ou conceptualização de «Ciências Sociais» é assaz complexa e concebida 
pelos cientistas sob ópticas as mais singulares, nem sempre coincidentes e por vezes com 
divergências profundas, independentemente de um núcleo central genericamente alicerçado, 
aceito e confirmado.

O problema da classificação das ciências tem vindo a ser discutido desde Aristóteles, filósofo 
grego (384-322 a. C.) que as dividiu em três grupos: teóricas, práticas e poéticas, incluindo 
nas práticas a economia e a política.

A classificação escolástica agrupa as sete artes liberais, já referenciadas por Marciano Capela, 
em dois grupos: Trivium, que constitui a parte literária (gramática, retórica e dialéctica); Qua-
drivium, que forma a parte científica (aritmética, geometria, música e astronomia).

Francis Bacon, filósofo, político e ensaísta inglês (1561-1626), autor de Novum Organum, 
considerado o fundador da ciência moderna, já que pretendeu uma reforma completa do 
conhecimento científico, cuja finalidade consistia em servir o Homem e dar-lhe poder sobre 
a Natureza, recorrendo a um carácter bastante subjectivo, salientando as funções psíquicas no 
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estudo das ciências, distribuiu-as em três grupos: Ciências da Memória (História natural, his-
tória literária, história política, história civil e história sagrada); Ciências da Imaginação (Poe-
sia, estética e arte); e Ciências da Razão alicerçadas na Filosofia vista sob três ângulos: Deus 
(Teologia); Homem (Filosofia humana, onde cabem as ciências antropológicas); e Natureza 
ou filosofia natural.

Será a classificação que considera pela primeira vez o amplexo das «Ciências Sociais» uma 
vez que engloba quatro das principais ciências voltadas para o estudo do Homem conside-
rando o tempo em que ele viveu: História, Religião, Antropologia e Geografia.

A classificação de Ampère (André Marie Ampère, 1775-1836), matemático e físico fran-
cês, baseando-se no objecto de cada ciência, divide-as em Cosmológicas (ou da natureza) e 
Noológicas (ou do espírito) e nestas o ramo das ciências do espírito colectivo onde inclui as 
Etnológicas e as Políticas.

Mais recentemente vários autores se têm debruçado sobre o complexo problema da classifi-
cação das ciências, mormente naquelas que devem integrar o chamado «conjunto de Ciências 
Sociais». Enquanto, por exemplo, François Châtelet, coordenador da obra colectiva História 
da Filosofia, Ideias, Doutrinas, constituída por oito volumes, no sétimo volume, a que deu o 
título de A Filosofia das Ciências Sociais de 1860 aos nossos dias, escrito em 1972 e publicado 
em Portugal em 1977, estabelece as relações entre as ideias filosóficas e as ciências sociais, 
considerando estas como a Psicologia, a Sociologia, a História, a Linguística, a Geografia e a 
Etnologia, sem, contudo, rejeitar a existência de outras, autores há que alargam substancial-
mente o leque das mesmas, acrescentando àquelas a Antropologia, a Economia, a Pedago-
gia, a Demografia, o Direito, a Filosofia Social e o Serviço Social, podendo acrescentar-se as 
Ciências da Comunicação, as Ciências da Administração, a Ciência Política e o Marketing e 
mais recentemente a Arqueologia e a Museulogia. Hoje não há ciências auxiliares. São antes 
complementares umas das outras.

Todavia, contrariando todas as classificações, a Geografia não só se situa na confluência das 
ciências físicas com as ciências humanas, estabelecendo a ligação entre estes dois ramos do 
conhecimento, como o seu objecto – a Terra – antecipa a existência humana, razão de ser de 
todas as ciências sociais. 

Ou seja, as explorações até ao último quartel do séc. XIX, ou melhor, até à fundação da 
SGL, eram orientadas fundamentalmente para o reconhecimento do território e conse-
quente levantamento geográfico. Das instruções dos exploradores não constava a recolha 
etnográfica nem etnológica, que apenas resultava do interesse, senão da curiosidade, dos 
próprios exploradores. Mesmo após a sua criação não resulta claro o interesse no estudo 
das populações locais, apesar de posteriormente se criarem secções com essa finalidade. A 
componente científica assentava em três objectivos base: recolha de material geológico, 
botânico e animal.

A recolha de colecções caracterizadoras da cultura material toma relevo com as expedições 
de Henrique de Carvalho e o estabelecimento de três pilares voltados para a aculturação das 
populações autóctones: o estabelecimento de rotas comerciais, as estações civilizadoras e o 
residente político.
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- Um olhar sobre o «outro»
É então que surge a preocupação de uma observação de natureza antropológica. E, assim,
– O artº. 1º. dos Estatutos da Sociedade de Geografia de Lisboa, com data de 31 de Dezem-

bro de 1875, acentua que a instituição tem por fim «o estudo, a discussão, o ensino, as inves-
tigações e explorações científicas da geografia nos seus diversos ramos, princípios, relações, 
descobertas, progressos e aplicações». 

A principal, senão única preocupação, assenta na Geografia, embora analisada sob diferen-
tes ópticas e objectivando múltiplas orientações.

– Na sessão de 28 de Outubro de 1876 foram criadas as seguintes secções:
- Secção de Geografia comercial e económica, tendo como Presidente Prof. Henrique 

Midosi e Secretário Prof. Rodrigo Afonso Pequito. Luciano Cordeiro integrava a Secção.
- Secção de Ensino geográfico, sendo Presidente o Prof. Mariano Ghira e Secretário Octávio 

Guedes. Luciano Cordeiro também era seu vogal.
- Secção de Geografia e Estatística militar, tendo como Presidente o Visconde de S. Januá-

rio e Secretário Tomás Júlio da Costa Sequeira.
O centro das preocupações continua a ser a Geografia, razão de ser da fundação da Sociedade.
– Em sessão de 29 de Dezembro de 1876 foram adicionadas as secções seguintes:
- Secção de náutica, sendo seu Presidente o Visconde de Soares Franco e Secretário José 

Maria da Silva Basto.
- Secção de Geografia matemática e física, sendo seu Presidente Prof. José Augusto da 

Cunha e Secretário Octávio Guedes.
- Secção de Geografia médica: Presidente, Prof. António Maria Barbosa; Secretário Acúrcio 

Garcia Ramos.
- Secção de Antropologia e Ciências naturais: Presidente, Prof. José Vicente Barbosa du 

Bocage e Secretário Prof. José Joaquim da Silva Amado. Luciano Cordeiro é um dos vogais.
- Secção de Geografia política e Estatística: Presidente, António Augusto Teixeira de Vas-

concelos e Secretário Manuel Pinheiro Chagas.
- Secção de Etnologia e Viagens: Presidente D. José de Lacerda e Secretário Luciano Cor-

deiro.
- Secção de Geografia histórica e Arqueologia: Presidente Jorge César de Figanière e Secre-

tário Cândido de Figueiredo. (deve entender-se aqui a Arqueologia como ciência auxiliar 
de outras ciências e não como ciência autónoma, não integrando o quadro das «Ciências 
Sociais»).

Temos assim sete secções com base na Geografia, uma na náutica e duas nas ciências sociais, 
mas estas não como ciências autónomas, antes ligadas a outras áreas do saber: a Antropologia 
unida às Ciências naturais e a Etnologia acompanhada das Viagens como ramo da Geografia.

Todavia, os seus objectivos são melhorados abarcando, agora, não só a geografia nos seus 
diversos ramos, princípios, relações e progressos (exclui as descobertas e aplicações que entram 
noutros ramos do saber), como o estudo e conhecimento especializado da antropologia e da 
etnografia, além das ciências naturais, quer em relação ao território português, como muito 
especialmente às possessões ultramarinas. 
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Ora, os fins da Sociedade foram alargados e pormenorizados no Estatuto Geral aprovado 
pela Assembleia Geral em sessão de 3 de Junho e sancionado por alvará de 3 de Julho de 
1895, mais pródigo e mais abrangente, porquanto no Capítulo III, que respeita à Coope-
ração Social, cria, além de grupos ad hoc, uma Comissão Central de Geografia (que entre-
tanto perdeu funcionalidade), Comissões Gerais e Secções Profissionais, umas e outras 
altamente especializadas, tendo em vista a preparação, instrução e desenvolvimento da sua 
actividade e representação científica, com carácter permanente e servindo de corpos de 
estudo e consulta.

Assim se constituíram cinco Comissões (Africana, Americana, Asiática, Insular e de Emi-
gração) e 27 Secções Profissionais, de entre as quais se poderão considerar como cabendo, 
segundo um critério assaz restritivo, no âmbito das Ciências Sociais: a Antropologia, a Etno-
grafia, a Economia política e a História. A Secção de Ciências Sociais e Jurisprudência tinha 
como principal função a elaboração de estudos reguladores do regime pautal aduaneiro. A 
partir de 2009 não teve actividade científica e em 2014 foi desdobrada em duas secções: Sec-
ção de Ciências da Comunicação e Secção de Jurisprudência.

A situação veio sucessivamente sofrendo modificações no sentido da sua melhoria e na 
conquista de novos espaços de harmonia com a evolução história, científica e social por que 
as sociedades necessariamente passam. 

– O Boletim da SGL de 2014, último publicado, apresenta-nos a seguinte panorâmica:
- COMISSÕES GERAIS. Das mesmas fizeram sempre parte algumas das mais representa-

tivas personalidades nacionais e estrangeiras. O seu número ascende a dez, entre as quais uma 
por cada continente (Africana, Americana, Asiática, Europeia).

- SECÇÕES PROFISSIONAIS. Integram cientistas e investigadores de grande reputa-
ção nacional e internacional. Abrange 26, versando os mais variados campos das ciências, 
incluindo, necessariamente, as «Ciências Sociais».

Umas e outras desenvolveram um lugar de relevante destaque na actividade científica e de 
divulgação cultural nos mais diversificados ramos do saber dento do âmbito específico que 
as caracteriza.

A divulgação das actividades da SGL tem-se vindo a processar por várias vias, como actas 
da direcção, relatórios anuais, congressos e exposições nacionais e internacionais, conferên-
cias, seminários, palestras, encontros, publicações, criação de instituições, sendo de salientar:

- Boletim. Desde a sua fundação que publica ininterruptamente um Boletim, distribuído 
graciosamente a todos os associados. O primeiro número saiu a lume em Dezembro de 1876. 
A finalidade da sua publicação reside no registo e divulgação das principais actividades da 
Sociedade. Integra colaboração de investigadores e cientistas nacionais e estrangeiros, com 
temáticas que vão desde as ciências sociais às ciências da natureza. É considerada uma das 
melhores revistas a nível mundial dentro da sua especialidade e pratica intercâmbio com cen-
tenas de instituições espalhadas por todo o mundo.

- Geographica. Revista que se publicou entre 1965 e 1974, composta por 36 volumes.
Nasceu da vontade testamentária do almirante Gago Coutinho, que para o efeito deixou um 

legado à SGL, tendo como objectivo «estimular os estudos geográficos de campo». Um outro 
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objectivo residia no desejo de «dar publicidade aos trabalhos resultantes dos estudos que pre-
tendeu estimular», lê-se na Nota Prévia do primeiro volume, da autoria de Adriano Moreira.

- Memórias. Colecção criada em 2002, pelo actual Presidente Professor Catedrático 
Jubilado Luís Aires-barros, para publicação de textos individuais ou trabalhos colecti-
vos, produzidos pelos sócios ou resultantes de actividades realizadas pelas Comissões 
Gerais ou Secções Profissionais, com temáticas especializadas, que pela sua extensão 
não caibam no Boletim. De grande rigor científico, constitui um excelente meio de 
divulgação cultural.

Mas também faz, desde a sua fundação, publicação de obras, livros, documentos e artigos 
de especialistas nacionais e estrangeiros no âmbito das Ciências Sociais. Citamos um exem-
plo. Ao tempo da sua fundação era grande a avidez pelo conhecimento de outros povos, 
outras culturas, de entre as quais tomou grande projecção no mundo académico e entre os 
homens de ciência, uma obra que, reconhecida a sua importância, foi publicada nos boletins 
da SGL, com o título:

– História da Civilização, de Sir John Lubbock, mais tarde Lord Avebury (1834-1913). 
Antropólogo, filósofo, historiador, naturista e político. Inspirado em Charles Darwin, de 
quem era vizinho, e baseando-se nas descobertas arqueológicas até então conhecidas, analisa 
os costumes de sociedades primitivas, comparando-as com as do seu tempo. Os seus conhe-
cimentos são resultantes dos relatos dos viajantes e dos missionários. As suas reflexões sobre a 
Pré-História são consideradas de particular relevância. Deixou uma importante, valiosa e vasta 
obra (25 volumes e cerca de uma centena de artigos científicos) de que destacamos A origem 
da civilização e a condição primitiva do homem, 1871, Nova Iorque. Assim como a História 
foi dividida em períodos ou etapas (Antiga, Média, Moderna e Contemporânea), o mesmo 
se pretendeu fazer em relação à Pré-História que o dinamarquês Christian Thomsen dividiu 
em Idades (da Pedra Lascada, da Pedra Polida, do Bronze, do Ferro) num livro publicado em 
1836, Sir J. Lubbock denominou de Paleolítico a Idade da Pedra Lascada e de Neolítico a 
Idade da Pedra Polida, subdividindo cada um dos períodos em fases: inferior, média e superior. 

– Teófilo Braga faz referências à sua obra O homem antes da História quando escreve O Povo 
Português nos seus Costumes, Crenças e Tradições, publicado em 1885. V. também esta mesma 
obra reeditada na Col. Portugal de Perto, 1985, vol. I, p. 152.

– Oliveira Martins também consultou a sua obra que faz constar na Bibliografia do seu 
livro As Raças Humanas e a Civilização Primitiva, Lisboa, Livraria Bertrand, 1881.

– E Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, no livro de ambos, De Angola à Contracosta, 
ao descreverem o funeral de um soba dos Bacorocas, invocam igualmente Sir J. Lubbock 
para estabelecerem comparação com a descrição que faz no seu livro Homme avant l’histoire, 
quando este fala do túmulo de Treenhoi, na Jutlândia, por, em ambos os casos, serem os 
defuntos envolvidos na pele de um boi.

– Também António Francisco Nogueira, sócio correspondente da SGL, escreve nos primei-
ros boletins da Sociedade descrevendo e comparando os banhaneca e os bankumbi da África 
Austral, estabelecendo comparações ou contrastes culturais com a cultura de povos descritos 
por John Lubbock no seu livro As origens da civilização.
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- Fundação de instituições. No âmbito das Ciências Sociais a SGL sempre desenvolveu 
e continua a apoiar estudos e medidas orientados para a vida social do homem em geral, 
independentemente da sua cultura material e imaterial. E tanto assim, que não deixa de 
ser oportuno referenciar as instituições que, independentemente das razões que presidi-
ram à sua génese, nasceram no seio da SGL como a Escola Colonial, hoje Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Políticas. O rei D. Carlos, no dia 25 de Outubro do referido 
ano de 1906, inaugurou o primeiro curso, a justificar a importância, não só da Escola, 
mas principalmente a reconhecer a necessidade da preparação de quadros para as pro-
víncias ultramarinas; e a Escola Superior de Educação Física, hoje Instituto Nacional de 
Motricidade Humana, que não cabendo, objectivamente, no ramo das ciências sociais, 
está, porém, voltada para o desenvolvimento harmonioso do corpo humano e constitui 
uma fonte de saúde do Homem, tendo pleno cabimento no âmbito da Antropologia 
Física e ou Biológica, com o desenvolvimento de uma mente sã num corpo saudável 
(mens sana in corpore sano).

Em 1964, por iniciativa do Professor Catedrático Adriano Moreira, então Presidente da 
SGL, organizou-se a Congregação Geral das Comunidades Portuguesas, que deu origem a 
duas instituição de relevante valor histórico e de agregação dos Portugueses espalhados pelo 
mundo: a União das Comunidades de Cultura Portuguesa e a Academia Internacional da 
Cultura Portuguesa, ambas sedeadas na SGL.

Em 28 de Julho de 2012 ocorreu na Sala de Convívio dos Sócios e de Acolhimento de 
Investigadores a reunião dos sócios fundadores da Associação Portuguesa para a Salvaguarda 
do Património Cultural Imaterial (APSPCI), alicerçada na Convenção da UNESCO de 2003, 
subscrita por Portugal em 2008, tendo como objectivos a preservação, protecção, promoção, 
valorização, transmissão e revitalização do Património Cultural Imaterial em Portugal, que a 
referida Convenção pretende proteger no mundo, com repercussão bem definida no nosso 
País. A SGL tem dado apoio institucional à generalidade das suas realizações através da Secção 
de Antropologia.

- Personalidades em destaque
Por iniciativa quer da Presidência ou da Direcção, quer das Comissões ou das Secções são 

inúmeras as actividades de carácter social, histórico, patriótico, científico e cultural que dia-
riamente acontecem nas instalações da instituição ou mesmo fora dela, denunciando o seu 
enorme dinamismo e evidenciando a sua relevante funcionalidade.

Independentemente do contributo empenhado e valioso dispensado por todos os sócios a 
merecer jus à sua dedicação e carinho para com a instituição, afigura-se-nos não ser despi-
ciendo que, neste momento e dada a nobreza do evento em causa por um lado, e a escassez 
de tempo e espaço por outro, apenas tragamos a lume o valimento prestado por um número 
assaz limitado dos mesmos. A escolha que recaiu sobre as personalidades trazidas à colação 
em nada invalida a distinção com que outras igualmente pudessem ser agraciadas. Não se 
tratando de biografias, pretende-se tão-somente relevar os traços fundamentais e fazer breves 
referências ao seu contributo em prol das ciências em geral e das sociais em particular. 
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-1.- Bernardino Machado
De seu nome completo Bernardino Luís Machado Guimarães, n. Rio de Janeiro em 1851–f. 

no Porto em 1944, mas o funeral ocorre em Famalicão. 
Foi admitido como sócio correspondente em 21 de Fevereiro de 1881, com o nº. 732, pas-

sando a sócio ordinário em 1883. Voltou a sócio correspondente em Janeiro de 1896. Indicou 
a profissão de Lente da Universidade de Coimbra.

Quando sócio ordinário integrou como vogal a Secção de Antropologia e Ciências Naturais 
e em 1887 foi eleito presidente da Secção de Ensino Geográfico.

Exerceu a oitava presidência da SGL entre 1910 e 1912.
Presidiu ao IV Congresso de Turismo que teve lugar na Sala Portugal de 12 a 19 de Maio 

de 1911.
Quando Presidente da SGL e a seu convite, Guilherme Marconi, inventor da telefonia sem 

fios, no dia 23 de Maio de 1912, na Sala Portugal, proferiu uma conferência sobre a evolu-
ção do seu sistema de TSF, estando presente o Presidente da República Manuel da Arriaga. 
O evento tomou proporções de forte cariz social, atraindo o governo, universidades, escolas 
industriais, normais e liceus e mereceu particular atenção por parte da imprensa do tempo.

Quando do segundo mandato como Presidente da República assistiu à sessão comemora-
tiva da eleição do papa Pio XI (1922-1939) na Sala Portugal da SGL, evento que tinha como 
objectivo apaziguar a tensão religiosa que ainda se fazia sentir no país, na sequência da sepa-
ração da igreja do estado. 

Formação académica em Matemática e Filosofia. Professor, político e escritor. Lente da Uni-
versidade de Coimbra, onde se doutorou em 1875, coube-lhe a cadeira de Geologia. Mais 
inclinado para a Física cedeu-a a Gonçalves Guimarães, continuando na situação de substituto.

Deputado por Vila Nova de Famalicão perdeu as eleições (1881), mas em 1882 era eleito 
deputado pelo partido regenerador pelo círculo de Lamego.

Em 1890 é eleito Par do Reino pelos estabelecimentos científicos e reeleito em 1894.
Em 1892, sendo Presidente da Academia dos Estudos Livres de Lisboa, foi convidado 

como representante da Comissão Organizadora em Portugal do Congresso Pedagógico His-
pano-Português Americano.

Em 7 de Março de 1893, no ministério de Hintze Ribeiro, é nomeado Ministro das Obras 
Públicas, Comércio e Indústria.

Em 1900 profere uma conferência na Associação da Mulher Pobre, defendendo os direi-
tos cívicos da mulher; mas já em 1886 propusera a criação de liceus femininos invocando o 
princípio da igualdade de oportunidades no ensino juvenil; em 1892 presidira ao primeiro 
Congresso do Magistério Primário e em 1897 aos segundo e terceiro, tornando-se um desta-
cado defensor do professorado. Por não concordar com a reforma do ensino secundário em 
Portugal, na sequência da reforma introduzida por Jaime Moniz em 1895, pôs os seus filhos 
a estudar na cidade de Zurique, na Suíça.

Em 1910 foi Ministro dos Negócios Estrangeiros no primeiro governo provisório da Pri-
meira República. Em 1913 é Embaixador no Brasil. E em 1914, como chefe do governo, 
defendeu a participação de Portugal na Primeira Grande Guerra Mundial.
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Terceiro Presidente da República Portuguesa entre 5 de Outubro de 1915 e 12 de Dezem-
bro de 1917, e Presidente de Honra da SGL, num tempo em que Portugal entrou na Primeira 
Grande Guerra Mundial ao lado dos Aliados, acontecem as aparições marianas em Fátima, se 
forma a Junta Revolucionária de 1917, na sequência do golpe de estado de Sidónio Pais, do 
que resulta a demissão daquele e a nomeação deste para a Presidência da República. Sidónio 
Pais, que assistira às suas aulas de Antropologia, acabaria por ser assassinado a tiro no dia 14 
de Dezembro de l918, na estação do Rossio. 

Bernardino Machado voltaria a ocupar a cadeira presidencial de 1925 a 1926, como oitavo 
Presidente. Também desta vez não completou o mandato para que fora eleito, pois foi desti-
tuído pela Revolução de 28 de Maio, que havia de dar lugar à Ditadura Militar, seguida do 
Estado Novo. Exilado em Paris, pela segunda vez, só volta a Portugal em 1940.

Quando lente catedrático de Filosofia em 1879 passou a dirigir em regime de exclusividade 
a cadeira de Antropologia. O ensino oficial desta cadeira começou, assim, em Coimbra no 
ano lectivo de 1885/1886, por carta de lei de 02-01-1885, que criava na Faculdade de Filo-
sofia, em Coimbra, a cadeira de Antropologia, Paleontologia Humana e Arqueologia pré-his-
tórica, em substituição da de Agricultura, Zootecnia e Economia Rural, por reformulação do 
ensino nessas matérias. A autoria do respectivo projecto-lei deveu-se a Bernardino Machado e 
Correia Barata. Ligado ao ensino da Antropologia estava o Museu de História Natural, divi-
dido em quatro secções: Botânica, Zoologia, Mineralogia e Geologia e Antropologia. Esta 
secção de Antropologia era dirigida por Bernardino Machado. Entendia que a função da uni-
versidade não era apenas a de administrar conhecimentos, mas também a de ensinar a traba-
lhar. Nesse sentido acompanhava, orientava e seguia de perto os trabalhos dos alunos. E tanto 
assim que os trabalhos de osteometria elaborados pelos alunos no período de 1884/1885 a 
1904, foram neste ano publicados sob o título «Aula de Antropologia da Universidade de 
Coimbra – Trabalhos de alunos». Esta metodologia havia de levar à elaboração e aprovação 
de uma portaria de 24 de Novembro de 1905 que estabelecia que «Em todas as cadeiras da 
faculdade de Filosofia haverá cursos práticos nos respectivos laboratórios». Às aulas teóricas 
juntavam-se aulas práticas. Apesar do entendimento generalizado dos investigadores da época 
a antropologia que se praticava ser basicamente a Antropologia Física, muito voltada para a 
Osteologia, a antropologia de Bernardino Machado também se espraiava pelas áreas da Socio-
logia, da Etnografia, da Antropometria e da Ecologia Humana.

Consciente dos problemas sociais que então afectavam a sociedade portuguesa, em 1893, 
quando no governo de Hintze Ribeiro, sendo Ministro das Obras Públicas, elaborou legisla-
ção protectora ao operariado, regulando o trabalho das mulheres e dos menores nas fábricas 
industriais, donde resultou a criação do Tribunal dos Árbitros de Avindores, considerado o 
primeiro Tribunal de Trabalho.

Criticou, além do mais, a política de emigração durante a ditadura de Oliveira Salazar, 
considerando como «tormentoso o êxodo do nosso operariado pelo mundo fora à busca de 
trabalho que lhe garanta o pão e a independência do lar».

Através de Decreto-Lei e Portaria que assina em 20 de Dezembro de 1893 cria um museu 
designado Museu Etnográfico Português, formado por duas secções:



97

A Sociedade de Geografia de Lisboa e as Ciências Sociais

– a) secção de Arqueologia, que abrangia os monumentos desde os tempos pré-históricos 
até ao séc. XVIII; e

– b) secção moderna.
Nomeia José Leite de Vasconcelos, então conservador da Biblioteca Nacional de Lisboa 

e professor da cadeira de Numismática, como encarregado de direcção e conservação desse 
Museu Etnográfico Português, que foi sofrendo várias denominações até se fixar na actual: 
Museu Nacional de Arqueologia do Doutor Leite de Vasconcelos.

A sua vasta produção literária reparte-se entre a aplicação da Psicologia nos ensinos pri-
mário, secundário e profissional, até às obras que refletem o seu pensamento político, com 
extensão às de natureza económica como a ligação à agricultura, à indústria, ao comércio e 
aos meios de comunicação.

O seu gosto pelo ensino e divulgação do saber levou-o a criar um curso de extensão cultural 
sobre Pedagogia, que ficou conhecido como «Conferências de Pedagogia», que ministrava aos 
Domingos para um público interessado.

Interveio na resolução dos desentendimentos que se levantaram entre o governo português 
e a China sobre a chamada «Questão de Macau».

Acompanhou os trabalhos de delimitação e marcação de fronteiras em Angola, bem como 
em Timor com a Holanda; e também as dissidências fronteiriças entre Portugal e a Espanha 
que ficaram definidas com o tratado de 1864 com a fixação da linha desde a foz do rio Minho 
até à confluência do Caia com o Guadiana.

Autor de várias obras escreveu também para os jornais, designadamente O Século e Educa-
ção Nacional.

Pertencia a uma família de 18 irmãos e teve 13 filhos.

-2.- Silva Teles
Francisco Xavier da Silva Teles. (Pondá, na então Índia Portuguesa, 1860-Lisboa, 1930).
Com 18 anos matriculou-se na Escola Médica do Porto concluindo em 1885 o curso na 

Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Em 1886 foi nomeado Director do hospital de Inham-
bane, em Moçambique.

Admitido em 1891 como sócio a quem coube o nº. 2272, indicou a profissão de médico 
naval. Em 1912 foi eleito sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa. 

Ingressou na marinha, onde se distinguiu pela sua brilhante carreira como médico naval, 
atingindo o posto de capitão-de-mar-e-guerra em 1918. Criou em 1895 o Laboratório Bacte-
riológico do Hospital da Marinha e em colaboração com Câmara Pestana tenta o lançamento 
do Instituto Bacteriológico. Em 1902 lecciona a cadeira de Higiene e Climatologia na Escola 
de Medicina Tropical da qual viria a ser Director em 1910 e em 1921 ingressa no quadro 
docente do Curso Superior de Letras. Leccionou também no Instituto Superior do Comércio 
de Lisboa.

Fez estudos de antropometria na Escola de Antropologia de Paris, matéria à qual se dedicou 
com particular interesse, publicando diversas obras de grande valimento sobre esta temática. 
Em 1891 regeu um curso de Antropologia na Academia de Estudos Livres, em Lisboa.
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Em 1908 teve grande intervenção na organização e fundação da Liga de Educação Nacio-
nal, sedeada na SGL, e intensa acção no meio social através de conferências e documentos 
escritos, particularmente quando do seu exercício de funções como ministro.

Em 1914 foi vice-reitor e no biénio 1928/29 exerceu as funções de reitor da Universidade 
de Lisboa. 

Além de deputado, em 1929 era Ministro da Instrução, tendo sido exonerado, a seu pedido, 
nesse mesmo ano.

Geógrafo por devoção, foi o primeiro professor universitário de Geografia em Portugal, 
dando-lhe um carácter científico, que defendeu na sua obra O Conceito Científico da Geo-
grafia, (1915), considerando-a como ciência independente e tendo como finalidade a inter-
pretação sintética ou naturalista dos fenómenos à superfície da terra. Também se lhe deve a 
tentativa de definição de unidades geográficas que defendeu na sua dissertação de concurso a 
professor com o trabalho A concepção das unidades geográficas. Introdução à Antropo-Geografia 
(1904). Seria interessante um estudo comparativo entre as unidades geográficas e as áreas cul-
turais que não deixam de ter também por base um determinado espaço cultural. Os etnólogos 
dividiram os continentes em áreas culturais, mas os diferentes autores nem sempres estiveram 
de acordo com as cartas estabelecidas.

Grande conhecedor do Ultramar, preocupou-se com as relações ‘homem/clima’ nas regiões 
tropicais, mostrando-se particularmente interessado com os problemas ligados à possibili-
dade de fixação dos europeus nas regiões intertropicais. Para Silva Teles a colonização não 
era apenas um problema político e económico, uma questão de ocupação e exploração, mas 
antes um problema científico: o da aclimatização dos europeus onde possível e o da valoriza-
ção dos autóctones nos territórios onde os europeus não conseguissem fixar-se. A solução do 
problema residia na conjugação de diferentes ciências: a geografia humana aplicada, dados 
antropológicos e médicos por um lado e dos conhecimentos geográficos por outro.

Publicou estudos geográficos, históricos, antropológicos e também sobre economia.
Exerceu as funções de Director da Biblioteca e foi Secretário Geral da SGL durante 12 anos com 

total dedicação, intervindo e participando na generalidade das suas actividades com as quais se sen-
tia particularmente familiarizado dado o seu contacto com as populações ultramarinas.

Elaborou um programa de observações antropológicas quando em 1881 a SGL promoveu 
uma expedição científica à Serra da Estrela, publicando trabalhos sobre as impressões reco-
lhidas.

Na SGL organiza o I Congresso Colonial Nacional em Dezembro de 1901 que alcançou 
um êxito retumbante; integrou a Comissão Organizadora e foi um dos vice-presidentes do 
II Congresso em 1924 e integrou a Comissão Executiva do III Congresso levado a efeito em 
1930, ano em que faleceu. Em todos eles interveio de uma maneira activa, com grande empe-
nhamento e enorme dedicação. 

Autor de vasta bibliografia científica e literária, colaborou nas revistas Revista de Estudos 
Livres (1883-1886) e Pela Grei (1918-1919). Representou Portugal em congressos interna-
cionais com particular incidência nas áreas da Medicina, da Geografia, da Antropologia e da 
Agricultura Tropical; e foi agraciado com várias condecorações.
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Em Portugal, a formação de geógrafos é feita nas Faculdades de Letras de Lisboa e de Coim-
bra. O primeiro professor universitário de Geografia, nomeado após concurso público, para a 
cadeira criada em 1904, quando da reorganização do Curso Superior de Letras, foi Francisco 
Xavier da Silva Teles. Por Dec.-Lei de 9 de Maio de 1911, as mesmas Faculdades passaram a 
conferir os graus de bacharel e de doutor em Ciências Históricas e Geográficas, com cadei-
ras de Geografia Geral, Geografia Política e Económica, Geografia de Portugal e Colónias e 
Etnologia.

Em 20 de Maio de 1934, na Sala Algarve da nossa Sociedade realizou-se uma sessão solene 
de homenagem à memória do Professor Silva Teles, tendo sido descerrado um seu retrato, 
conforme refere Aires-Barros, na conferência Evocação do Prof. Silva Teles, proferida em 25 
de Novembro de 2004, na sessão de abertura do «Colóquio Silva Teles, 100 anos de Ensino 
Superior de Geografia em Portugal», cuja leitura recomendamos (Boletim da SGL, ano 2004).

-3.- Júlio Gonçalves
Capitão de Fragata médico e escritor.
De seu nome completo Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves, nasceu em Nova Goa em 

1881 e faleceu em Lisboa em 1963. Associou-se à SGL em 1913, cabendo-lhe o nº. 7463, 
indicando a profissão de Capitão Tenente Médico da Armada. Pertenceu como vogal a diver-
sas comissões e secções e em 1954 passou a Secretário Geral. Foi também Director da Biblio-
teca. Participou activamente nas Comissões e Secções de que era vogal e colaborou com a 
publicação de textos no Boletim.

A título de exemplo permita-se-nos a alusão à comunicação que apresentou em 9 de Janeiro 
de 1956 na Secção de Antropologia, presidida pelo Prof. Doutor Barbosa Sueiro «acerca de 
vários aspectos históricos e antropológicos do povoamento da Península Ibérica – invasões 
árabes e bárbaras».

Cursou a Escola Médica de Lisboa e foi logo nomeado médico naval por ter sido o pri-
meiro classificado entre os concorrentes. Como médico naval prestou relevantes serviços ao 
País, integrando o Batalhão de Marinha expedicionário que em 1914 e 1915 se manteve no Sul 
de Angola; participou no combate de Môngua, na marcha sobre o Cuanhama e ocupação da 
embala (libata onde reside o soba) de Ngiva, mais tarde Vila Pereira de Eça; em 1917 interveio 
no transporte de tropas para a França e Inglaterra durante a guerra submarina; montou o pri-
meiro Posto de Socorros da Armada no Bom Sucesso; concebeu e apresentou um modelo de 
maca para transporte de feridos que foi aprovado e apresentado no Congresso da Cruz Verme-
lha, de Genebra, em 1931, merecendo uma distinção honrosa; combateu os insurrectos monár-
quicos do Norte (1919), participando nas operações de Monsanto, Estarreja e Porto. Como 
chefe do Gabinete de Estudos da Armada organizou o Serviço de Selecção de Pessoal. Foi ainda 
director do Serviço de Saúde do Arsenal da Marinha e depois director do Hospital da Marinha.

Face aos seus conhecimentos especiais foi nomeado director da secção de Antropologia 
Criminal do Instituto de Criminologia e, em colaboração com o Dr. Martins Pereira e o 
conselheiro Abel de Andrade, criaram o Boletim Médico-Psicológico dos condenados e reclu-
sos, trabalho elogiado pelo ilustre Prof. Ottolenghi, director da Polícia Científica e Instituto 
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de Criminologia de Roma. Aquele Boletim valeu-lhe convite da Sociedade Antropológica 
de Paris para participação num congresso em 1920. Em 1929 participou no Congresso de 
Medicina realizado em Lisboa.

Viajou pela Europa, África, Ásia e América e especialmente pelo Brasil, Argentina e Uruguai.
Tendo em conta a grande importância que a marinha tinha no desenvolvimento da econo-

mia e riqueza das nações, defendia que «se é o comércio que desenvolve a marinha, a apetre-
cha melhor e promove a eficiência da sua arte, é a marinha que activa o comércio, o avoluma 
e enriquece» (Boletim SGL, nºs. 1-3 Ano de 1956).

Foi colaborador de O Século, da Revista Militar, dos Anais do Clube Militar Naval e da 
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira; e é autor de várias obras sobre temáticas ligadas à 
demografia, à saúde, aos serviços militares e à história.

Mereceu as condecorações de medalha dos bons Serviços em Campanha, com palma, e os 
distintivos da Torre e Espada e Cruz de Guerra.

-4.- Mendes Correia
De seu nome completo António Augusto Esteves Mendes Correia (Porto, 1888 - Lisboa, 

em 1960). Médico, Professor universitário e Historiador. 
Admitido como sócio da SGL em 1934 sob o nº. 13339, indicou como profissão ser Direc-

tor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Presidiu à SGL no período que 
mediou entre1952 e 1960, com dedicação, interesse e grande actividade.

Ainda estudante dedicara-se ao jornalismo, fizera conferências e publicara vários trabalhos.
Concluiu em 1911 o curso de Medicina na antiga Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 

obtendo elevada classificação ao defender a dissertação com o título O Génio e o Talento na 
Patologia. Como clínico exerceu a profissão por um curto lapso de tempo, preferindo o ensino 
e a investigação científica, tornando-se professor de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciên-
cias da mesma cidade em 1912, onde, no ano seguinte, introduziu o ensino da Antropologia, 
face ao seu interesse pela Psiquiatria e pela Antropologia Criminal. No concurso universitário 
defendera uma tese sobre Os Criminosos Portugueses (Estudos de Antropologia Criminal). Orga-
nizou o museu e o laboratório da mesma faculdade no âmbito da Antropologia. E em 1921 é 
promovido a professor catedrático da mesma Faculdade de Ciências, da qual viria a ser director.

Em 1922 doutorou-se em Ciências Histórico-Naturais pela Faculdade de Ciências da Uni-
versidade do Porto, passando a reger a cadeira de Antropologia, obtendo mais tarde o grau 
de professor catedrático; e em 1925 o Conselho Escolar da Faculdade de Letras da mesma 
cidade, confere-lhe o grau de Doutor em Letras na área das Ciências Geográficas. Se na Facul-
dade de Ciências a sua preferência de ensino se fixou na Antropologia, na Faculdade de Letras 
leccionou Geografia Geral, Geografia de Portugal, Geografia Colonial Portuguesa, Geografia 
Política e Económica, Etnologia, Arqueologia, Etnografia e Antropogeografia Geral.

Ocupou os cargos de Secretário do Conselho Escolar da Faculdade de Ciências e de Direc-
tor do Instituto de Investigação Científica de Antropologia, donde nasceria uma escola antro-
pológica portuense fazendo jus à tradição da antiga Portugália (revista de cultura, tradição e 
renovação nacional). 



101

A Sociedade de Geografia de Lisboa e as Ciências Sociais

Entre 1933 e 1960 assumiu a direcção dos Anais da Faculdade de Ciências do Porto.
Vogal da Direcção desde Março de 1950 a 1952, assumiu a Presidência da SGL entre 1952 

e 1960, ano em que faleceu. Pertenceu à Comissão da Emigração, de que foi presidente, e às 
Secções de Geodesia, Etnografia, Cartografia, Demografia e Higiene Social, Antropologia, 
Sociologia e Arqueologia e Pré-História.

Em 1946 assumiu a direcção da Escola Superior Colonial, depois Instituto Superior de 
Estudos Ultramarinos, hoje Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Foi membro 
do Conselho Ultramarino e presidente da Junta das Missões Geográficas e de Investigações 
Coloniais (mais tarde Junta de Investigações do Ultramar e hoje Instituto de Investigação 
Científica Tropical).

Exerceu também funções de juiz adjunto e de médico antropologista na Tutoria Central da 
Infância do Porto.

Publicou mais de 300 trabalhos, sobretudo nas áreas da Antropologia, Arqueologia e Cri-
minologia, Pré-história e Demografia, assuntos pedagógicos e coloniais, tendo-se distinguido 
sobretudo como Antropólogo físico. A extensão e profundidade dos seus estudos granjearam-
lhe reputação internacional, servindo apenas como exemplo citar Os Povos Primitivos de Por-
tugal (1924) e La taille et l’indice céphalique em Portugal (1932), que Eugène Pittard faz cons-
tar da Bibliografia da sua volumosa obra Les Races et l’Histoire, Introduction Ethnologique à 
l’Histoire (1953), Bibliothèque de Synthèse Historique, L’Évolution de L’Humanité, dirigida 
por Henri Berr. E face às suas excepcionais qualidades de conferencista, investigador e pro-
fessor mereceu a atenção de instituições estrangeiras de grande reputação, sendo distinguido 
como doutor honoris causa das Universidades de Lião, Mompilher e Joanesburgo; pertenceu 
a diversas instituições científicas como a Academia de Ciências de Lisboa, a Academia Portu-
guesa de História, a Academia Pontifícia de Ciências (Nuovi Lincei), o Instituto Arqueológico 
da Alemanha, o Real Instituto Antropológico da Grã-Bretanha, a Sociedade de Antropologia 
de Paris, Sociedade Espanhola de Antropologia, Etnologia e Pré-História, a Liga Brasileira 
de Higiene Mental, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, além de outras deferências.

Foi vice-presidente da Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências. Organizou e 
participou em diversos congressos científicos, como por exemplo, os Luso-Espanhóis para o 
Progresso das Ciências no Porto em 1921 e 1942, o Internacional de Antropologia de 1930 
em Coimbra e Porto, o Nacional de Antropologia Colonial em 1934 também no Porto, o 
de Pré-História e Proto-História da série dos Congressos do Mundo Português no Porto em 
1940, o Nacional das Ciências da População no mesmo ano e cidade. 

Foi membro da Junta de Educação Nacional (actual Instituto para a Alta Cultura); e Presi-
dente da Comissão Nacional de Estatística Demográfico-Sanitária (1955).

Fundou o Instituto de Antropologia da Universidade do Porto e em 1918 criou, junta-
mente com outros professores, a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, da qual 
foi presidente e à qual dispensou enorme colaboração. Das suas conferências e reuniões se 
publicavam os seus Trabalhos.

Como político, de 1936 a 1942 foi presidente da Câmara Municipal do Porto. Foi também 
procurador à Câmara Corporativa; e entre 1945 e 1956 deputado à Assembleia Nacional. 
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Fez duas viagens científicas ao Brasil em 1934 e 1937 e uma missão científica à Guiné Por-
tuguesa em 1946.

São de relevar com singular importância as investigações etnológicas das possessões ultra-
marinas, das quais foi acérrimo defensor.

Evolucionista e monogenista convicto, debruçou-se sobre a natureza do homem de génio 
e do problema do delinquente, combatendo as teorias de Lombroso (Cesare Lambroso, ita-
liano, 1835-1909, médico, criminologista, antropólogo), considerando a definição da perso-
nalidade bio-psico-moral do criminoso; defendeu a origem pré-céltica dos Lusitanos; con-
siderou a bacia do Índico como o presumível berço da Humanidade; defendeu a hipótese 
do povoamento da América pelos aborígenes australianos, através da Antártida numa data 
geológica longínqua, face aos estudos que efectuou nas populações nativas da Patagónia e da 
Terra do Fogo, baseando-se em semelhanças físicas, linguísticas e etnográficas, grupo sanguí-
neo, forma craniana e o uso do bomerangue; dedicou-se entusiasticamente a investigações de 
osteometria portuguesa, de antropologia do ultramar, de antropologia dos sambaquis brasilei-
ros, e explorações em concheiros, dólmenes, castros, necrópoles e outras estações arqueológi-
cas. Dedicou-se ao estudo de biologia humana como os grupos sanguíneos, as constituições, a 
masculinidade dos nascimentos, etc.. Tomou particular interesse por assuntos vários, entre os 
quais os ligados à cultura, à higiene e à urbanização. Manifestou um interesse muito especial 
pela organização do ensino e pela investigação científica ultramarinas.

Foi agraciado com numerosas condecorações, nacionais e estrangeiras.
Exerceu a presidência da direcção da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira.
Caso interessante a registar: faleceu a 7 de Janeiro de 1960 em Lisboa e a sua urna ficou 

depositada da Sociedade de Geografia de Lisboa, donde foi transportada para o Porto e colo-
cada em jazigo de família no Cemitério do Prado do Repouso.

-5.- António de Almeida
Nasceu em Sezures, Penalva do Castelo, em 21 de Agosto de 1900 e faleceu em Lisboa 
a 16 de Novembro de 1984. Destacou-se como médico, professor, investigador, antropó-

logo e político.
Entrou para sócio da SGL em 1930 com o nº. 12132, sendo então médico assistente da 

Faculdade de Medicina. Concluiu a formação académica na Faculdade de Medicina de Lisboa 
em 1929 e foi diplomado pelas antigas Escola de Medicina Tropical e Escola Superior Colo-
nial. Em 1938 apresentou provas para professor efectivo da cadeira de Etnologia e Etnografia 
do Ultramar, apresentando a dissertação «Sobre mutilações étnicas dos aborígenes de Angola». 

Em 1930 participou activamente na reforma da Escola Superior Colonial, da qual che-
gou a ser director, clamando a necessidade da sua reestruturação, tendo em vista um grau de 
maior exigência quanto à qualidade de todo o pessoal, mormente em relação à sua formação 
académica. A mesma atitude tomou em situações posteriores, evidenciando a necessidade 
da aprendizagem das línguas locais e a importância do estudo dos povos cultural e geografi-
camente separados, como os timorenses, os chineses e os macaenses do extremo oriente, os 
Bosquímanos de Angola e os Angolares de S. Tomé.
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Na SGL foi eleito para a Direcção em 1936, primeiro secretário geral entre 1962 e 1965 
e seu quarto Secretário Perpétuo desde 16 de Dezembro de 1963 até ao seu falecimento. 
Desenvolveu intensa actividade, inclusive quando da presidência de Mendes Correia, foi 
Director do Museu, vogal de várias secções, nas quais participou activamente, e publicou 
artigos no Boletim da instituição. 

Como médico foi assistente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e médico 
escolar no Liceu Normal de Pedro Nunes. Depois de Pós-Graduação na Escola de Medicina 
Tropical e na Escola Superior Colonial, e, a partir de 1935, obteve cátedra na Escola Superior 
Colonial, onde leccionou Quimbundo, Etnologia Geral e Etnografia Colonial. Jubilou em 
21 de Agosto de 1970 no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, onde 
regera as cadeiras de Antropobiologia e Etnografia do Ultramar Português. Após a jubilação 
continuou a dispensar o seu contributo cultural e científico à SGL. Como docente, para além 
das aulas teóricas, orientava sessões cinematográficas, recomendava visita a museus e bibliote-
cas, destacando a SGL, estimulava os alunos com a feitura de trabalhos de investigação incu-
tindo-lhes auto-confiança através da pesquisa etnológica e primava por um nível de exigência 
que impunha nos exames finais.

Orientou os seus estudos fundamentalmente para a Antropologia com pendor para a 
Antropobiologia, Etnologia, Etnografia e Pré-história de todas as províncias ultramarinas.

Foi o primeiro dirigente do Centro de Estudos de Etnologia do Ultramar, denominado, a 
partir de 1962, Centro de Estudos de Antropobiologia. Quando seu aluno tive a honra de 
me distinguir com o convite para seu colaborador neste Centro, convite que gentilmente 
declinei, face à existência de vínculo à Administração Pública. Foi Membro da Junta das Mis-
sões Geográficas e de Investigação do Ultramar, que em 1982, passou a designar-se Instituto 
de Investigação Científica Tropical. Foi sócio efectivo da Academia Pontifícia das Ciências, 
Doutor Honoris Causa da Universidade Técnica de Lisboa, sócio da Real Academia das Ciên-
cias de Madrid (1966), sócio honorário da Academia das Ciências de Nova Iorque (Secção 
de Antropologia em 1971), membro da Academia de Ciências do Ultramar, de Paris, que lhe 
conferiu em 13 de Novembro de 1962, a Medalha de Ouro, e da Academia Pontifícia das 
Ciências (Vaticano), sucedendo a Alexis Carrel, além de pertencer a muitas outras instituições 
de carácter científico. Em Novembro de 1967 regeu um curso sobre Antropologia ultrama-
rina portuguesa na Universidade de São Paulo (Brasil).

Integrou ainda o corpo de directores da enciclopédia VERBO, secção de Antropologia e 
Etnologia.

Como deputado à Assembleia Nacional, eleito pelo território de Timor entre 1938 e 1957, 
exerceu relevante e activa intervenção política sobre temas como o exercício da medicina por 
médicos estrangeiros, a assistência pública, a defesa militar das colónias, a concessão de terras 
no ultramar, os orçamentos gerais do estado, a organização do fomento e povoamento ultra-
marino e a constituição económica e administrativa de Timor. 

Participou em várias missões e expedições antropológicas e etnológicas nas colónias portuguesas.
Em 1934 recebeu uma bolsa da Junta de Educação Nacional, que lhe possibilitou a realiza-

ção de estudos antropológicos em Angola, especialmente na região dos Dembos, recolhendo 
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material etnográfico e linguístico, além de bastante documentação para estudo. Fez novas via-
gens de estudos antropológicos a Angola nos anos de 1948 e 1949. Chefiou Missões Antro-
pológicas à mesma colónia em 1950, 1952 e 1955.

Quando chefe da Missão Antropológica de Timor Português (1953-1954, 1957, 1963, 
1964, 1968 e 1969) teve notáveis colaboradores como Mendes Correia, o investigador e 
poeta Rui Cinatti, bem como Albé Henri Breuil, E. O. J. Westphar e Georges Zbyrzewski, 
geólogo dos Serviços Geológicos de Portugal. 

Timor tinha a particularidade de apresentar uma enorme diversidade de etnias, com carac-
terísticas morfológicas assaz diferenciadas e enorme diversidade cultural, não só sob o ponto 
de vista linguístico, como no respeitante à cultura material e imaterial. Foram identificadas 
e estudadas várias estações arqueológicas. A «Carta Etnolinguística de Timor», conjugando 
matérias como a Pré-história e a Linguística, a Toponímia e a Antroponímia, a Etnobotânica 
e a Etnozoologia, e Antropologia Biológica e a Etnologia, que constituía um dos principais 
objectivos da missão, parece jamais ter sido concluída.

Realizou filmes sobre os aspectos da vida timorense: Arte e ofícios, Caça e pesca, Danças, 
Actividade missionária e Reconstrução de Timor. Os filmes, em particular a série “Reconstrução 
de Timor”, tinha como principal objectivo mostrar o desenvolvimento em curso no território 
após a II Grande Guerra Mundial. Merece também especial referência o filme Entre Bosquí-
manos de Angola, filme precursor sobre esta matéria a nível mundial, segundo o Prof. Doutor 
João Pereira Neto.

Em 1954 chefiou a Brigada de Etnossociologia da Missão Científica de São Tomé. Tinha 
como principal finalidade estudar os angolares, face às suas particularidades culturais e lin-
guísticas em contraste com os demais residentes na ilha. 

Fez estudos de investigações etnográficas na Guiné Portuguesa (1959 e 1961); em Moçam-
bique (1959); na Índia Portuguesa (1960 e 1961); em Cabo Verde (1962); e antropológicas 
em Macau (1966).

Nas suas investigações apoiava-se em informadores e intérpretes locais, e servia-se dos rela-
tórios do pessoal administrativo e dos missionários. Para a observação e registo de elementos 
antropométricos e fisiológicos das etnias locais recorria aos postos administrativos, onde tam-
bém procedia a inquéritos linguísticos e à recolha de elementos da cultura material dos povos.

Embora ligado à «Escola Antropológica do Porto», de dominância biológica, formada em 
1920 por Mendes Correia, constituída por médicos e biólogos, e vocacionada para a Antro-
pologia Física, António de Almeida compreendeu a importância dos estudos linguísticos, 
etnográficos e etnológicos que lhe podiam ser associados. António de Almeida, segundo o 
Prof. Doutor João Pereira Neto, comparando-o a Misha Titiev, fez uma abordagem bio-cul-
tural da Antropologia, tanto na recolha como no ensino da Antropologia Geral. 

O material recolhido quer pelas Missões quer pessoalmente foi distribuído e integra o 
acerbo dos Museus de Etnologia e da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Participou, apresentando trabalhos científicos, em diversos congressos e encontros acadé-
micos, nacionais e no estrangeiro, sendo de destacar: em 1934 no I Congresso Nacional de 
Antropologia Colonial, realizado no Porto; em 1938 no Congresso de História da Expansão 
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Portuguesa; em 1940 no Congresso do Mundo Português; nos Congressos Luso-Espanhol 
para o Progresso das Ciências, que se realizaram em diferentes cidades ibéricas entre 1942 e 
1970. E proferiu imensas conferências e palestras sobre antropologia, etnologia e pré-história 
do ultramar português, tanto no país como no estrangeiro.

É volumosa a sua obra, integrando mais de duas centenas de trabalhos, em português, fran-
cês e inglês, quer através de livros como de artigos publicados em jornais e revistas científicas.

-6.- António da Silva Rego
Natural de Joane, Famalicão, 1905, faleceu em Lisboa no ano de 1986.
Historiador, professor e missionólogo; investigador de história ultramarina. 
Admitido como sócio em 16 de Janeiro de 1937 com o nº. 14007.
Curso do Seminário de Macau e Licenciatura em Ciências Históricas pela Universidade de 

Lovaina (1942).
Sacerdote desde 1927, foi Professor no Seminário de Macau (1927-1928), pároco em Sin-

gapura (1928-1938) e Professor do ensino liceal em Lisboa.
Professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina (1946-1976), 

onde ministrou as cadeiras de História da Colonização Moderna e Missionologia.
Membro da SGL desde 1946, foi seu vice-presidente entre 1974 e 1983 e Director da 

Biblioteca.
Membro da Academia Portuguesa de História desde 1951, presidiu ao Conselho Acadé-

mico nos períodos 1963-1972 e 1975-1983; e foi seu Presidente entre 1972 e 1975.
Director da Filmoteca Ultramarina Portuguesa desde a sua fundação até 1974, Presidente 

do Centro de Estudos Históricos Ultramarinos também até 1974, vogal do Conselho Ultra-
marino, Director do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, Presidente 
da Academia Portuguesa de História, passando a Presidente honorário, membro da Acade-
mia das Ciências de Lisboa, pertenceu a várias academias estrangeiras, tendo participado em 
numerosos congressos nacionais e estrangeiros sobre história ultramarina. Em 1980 foi eleito 
sócio efectivo da Classe de Letras da Academia de Ciências de Lisboa.

Procedeu ao restauro do Arquivo Histórico de Macau a pedido da Fundação Calouste Gul-
benkian, devendo-se-lhe ainda a abertura do Arquivo Histórico de Luanda.

Foram publicadas sob sua orientação pelo Centro de Estudos Históricos Ultramarinos as 
revistas Studia e As Gavetas da Torre do Tombo, diligenciando a reedição fac-similada do Livro 
das Monções.

Em 1971, como convidado do governo do Gana, participou num congresso de História 
comemorativo da chegada dos europeus àquela região em 1471, apresentando o trabalho 
titulado Gana e os Portugueses.

Como representante do Episcopado Ultramarino foi procurador à Câmara Corporativa 
nas VI à XI desde 1953 a 1974 na Secção de Interesses de Ordem Espiritual e Moral, em 
representação das dioceses ultramarinas e institutos missionários, participou em assuntos tão 
diversificados, como Criação de tribunais de família, Reabilitação e integração social de indi-
víduos deficientes, Liberdade religiosa, Alterações à Lei Orgânica do Ultramar, Reforma da 
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Providência Social, Estatuto da Saúde e Assistência, Valorização do Património Imobiliário 
das Misericórdias, Escola Nacional de Saúde Pública, Saúde Mental, Colheita de órgãos e 
tecidos nos cadáveres e Projecto do IV Plano de Fomento para 1974-1979.

Era seu propósito escrever uma História da colonização, não da colonização antiga (fenícia, 
grega, romana, etc.), mas antes da colonização moderna a partir dos grandes descobrimentos, 
segundo um plano gizado da seguinte maneira: Colonização Portuguesa, que se ocuparia do 
Brasil, da Índia e das duas costas africanas; Colonização Latina, ou seja, a efectuada pela Espa-
nha, França, Itália e Bélgica; Colonização Anglo-saxónica, isto é, pela Inglaterra, Holanda e 
Alemanha; Colonização Asiática, ou seja, pela China, Japão e Índia; e Colonização Muçul-
mana em sentido genérico. Deixou, porém, alguns apontamentos em sebenta de lições dadas 
aos alunos.

Dispensou particular atenção à investigação histórica sobre o ultramar português com espe-
cial relevo ao Padroado Português do Oriente com relevância para o estudo da presença por-
tuguesa na Índia e em Macau.

Considerou como «Terra de missão» a África atrasada e a Ásia civilizada onde ocorre a ausên-
cia dos órgãos constitutivos da Igreja, ou seja, quando ainda não tem clero próprio. Para Silva 
Rego a obra da evangelização missionária não se limitava à conversão de novos cristãos, mas 
também e sobretudo à implantação da Igreja em terras novas onde o processo de cristianização 
ainda não ocorrera. Subscreve a propósito a seguinte passagem de Pio XII quando em 1944 se 
dirigia aos directores das obras pontifícias missionárias: «A grande finalidade das missões é esta-
belecer a Igreja, dando-lhe tão profundas raízes que possa, quanto antes, viver e florescer sem 
o auxílio das organizações missionárias. Estas não são um fim em si mesmas; procuram com 
empenho o estabelecimento da Igreja em novas terras, mas uma vez que o obtêm retira-se para 
outros empreendimentos». Ora, como se depreende do que acaba de ser dito, e ao contrário do 
que alguns vêm afirmando, o missionólogo Silva Rego não entendia, não seguia e não ensinava a 
missionologia como um método ao serviço do colonizador, mas sim como processo de acultura-
ção de populações vivendo um estado da evolução humana menos desenvolvido do que aquele 
que se processava na Europa. Tratava-se antes de uma metodologia de carácter emancipador que 
não de subordinação. Provavelmente porque desde muito novo foi para Macau, aí se formou a 
sua personalidade de base, mormente como aluno e depois como pároco e professor do Semi-
nário dessa cidade com o nome de Cidade do Santo Nome de Deus de Macau, tomou primazia 
pelo Oriente, pelo qual sentia uma forte inclinação.

Releva o importante papel dos missionários portugueses no Oriente «pelo bem das almas, 
pela Igreja e pelo prestígio do País».

Da sua extensa bibliografia apenas destacamos:
- O Padroado Português do Oriente, Esboço Histórico, Agência Geral das Colónias, 1940. Publi-

cação integrada na comemoração dos 300 anos da Fundação e da Restauração de Portugal.
- A Presença de Portugal em Macau, editado pela Agência Geral das Colónias em 1946.
- Documentação para a História das Missões do Padroado Português no Oriente, 12 vols. Publi-

cado entre 1947 e 1958.
- História das Missões do Padroado Português no Oriente, Agência Geral das Colónias, Lisboa, 1949.
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- Macau e a Semana do Ultramar Português, Lisboa, 1951.
- História da Colonização Moderna, Apontamentos das lições no Instituto Superior Ultra-

marino, Edição do Centro Universitário de Lisboa da Mocidade Portuguesa, s/d.
- Curso de Missionologia, 1956.
- Lições de Missionologia, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 1961. Manual básico 

ao estudo da cadeira de Missionologia que ministrava no Instituto Superior de Estudos Ultra-
marinos, da Universidade Técnica de Lisboa.

-7.- Adriano Moreira
Advogado e jurisconsulto, político e politólogo, estadista e deputado, conferencista e inter-

nacionalista, sociólogo e professor universitário.
De seu nome completo Adriano José Alves Moreira, natural de Grijó, Macedo de Cavalei-

ros. Transmontano tal como Luciano Cordeiro. Se a este se deve a iniciativa da fundação da 
SGL, Adriano Moreira deu um grande e enorme contributo para a sua evolução, valoração, 
desenvolvimento e projecção. 

Entrou como sócio da SGL em 16 de Março de 1953 com o nº. 16036.
Aluno brilhante, após a licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa em 1944,
foi contratado em 1950 como professor da Escola Superior Colonial, passando a integrar o 

corpo docente quando passou a Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, de que se tornou 
seu Director em 1959, funções que continuou a exercer quando se transformou em Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas. Doutorou-se em Ciências Políticas na Universidade 
Complutense de Madrid com a tese A Europa em Formação. 

Nas provas públicas para professor catedrático em 1954 apresentou a tese O Problema Pri-
sional do Ultramar, que lhe valeu o prémio Abílio Lopes do Rego da Academia das Ciências 
de Lisboa.

É doutor honoris causa pelas Universidades de São Paulo, Baía, Rio de Janeiro, Brasília, 
Manaus e Pernambuco. E também pela Universidade Aberta, pela Universidade Internacio-
nal, pela Universidade Católica Portuguesa e pela Universidade da Beira Interior; e ainda 
Professor Emérito da Universidade Técnica de Lisboa e Professor Honorário da Universidade 
de Santa Maria.

Quando Director do ISCSP reformou profundamente os curricula, devendo-se-lhe, além 
do mais, a introdução de cadeiras como a Sociologia, a Ciência Política, as Relações Inter-
nacionais e ciências correlativas como a Estratégia e a Geopolítica, «dando assim continua-
ção ao projecto da Sociedade de Geografia de Lisboa, para a construção de uma instituição 
formadora dos quadros administrativos coloniais e de um projecto embrionário de escola de 
pensamento internacional».

Distinguiu-se também como professor no Instituto de Estudos Superiores Militares e nos 
institutos que agregou antes da sua criação. 

Quando professor da Universidade Católica do Rio de Janeiro fundou o Instituto de Rela-
ções Internacionais.

Deve-se-lhe a fundação dos Estudos Gerais Universitários de Angola e de Moçambique; e 
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dos Institutos de Serviço Social do Ultramar e das Juntas de Povoamento; e ainda a revogação 
do Estatuto dos Indígenas e a publicação do Código de Trabalho Rural

Conferencista de reputação nacional e estrangeira, de oratória espontânea e eloquente, escreve 
para um considerável número de revistas, jornais e outras publicações e as suas obras, voltadas de 
uma maneira geral para a ciência política, o conceito estratégico nacional, as relações internacio-
nais, a teoria dos grandes espaços, a balança de poderes, a segurança colectiva, a internacionali-
zação dos problemas no âmbito das relações internacionais, a manutenção da paz especialmente 
em determinadas áreas do globo, a defesa dos povos, o património comum da Humanidade, o 
problema dos pobres, dos refugiados e do direito de asilo e, acima de tudo, a defesa dos direi-
tos do Homem, constituem um considerável acervo de grande profundidade intelectual e de 
enorme reflexão não só na vida actual como de irrefutável valoração para as gerações futuras.

A sua projecção como pensador e cientista conduziu-o a ser distinguido como Presidente, 
Director, Curador ou simplesmente membro de inúmeras instituições científicas nacionais 
e estrangeiras da maior reputação e prestígio, sendo de destacar: Presidente do Instituto de 
Altos Estudos da Academia de Ciências de Lisboa, da qual é Presidente Honorário, é também 
membro da Academia Brasileira de Letras, da Academia Pernambucana de Letras, da Acade-
mia Internacional de Direito e Economia de S. Paulo, da Academia de Ciências Morales y 
Políticas de Madrid, da Academia de Marinha, e da Academia Portuguesa de História, além 
de Presidente do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa.

Fundou em 1956 o Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do 
Ultramar, de que foi director.

Em 1958 era vogal do Conselho Ultramarino. Pertenceu à Junta Nacional da Educação.
Presidente da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior.
A sua carreira política processou-se numa ampla esfera de exercício de funções muito rica 

e assaz diversificada:
– Membro da Delegação Portuguesa na ONU (1957-1959);
– Subsecretário de Estado da Administração Ultramarina (1960-1961);
– Ministro do Ultramar (1961-1963);
– Deputado da Assembleia da República (1979-1991);
– Vice-Presidente da Assembleia da República (1991-1995).
– Foi ainda procurador à Câmara Corporativa.
Titulando a pasta de Ministério do Ultramar fez publicar, logo após a entrada no exercício 

do cargo, um considerável número de diplomas jurídicos orientados para a emancipação, per-
sonalização e valorização das populações locais, citando como exemplo os seguintes:

– Decreto-lei nº. 43 893, de 6 de Setembro de 1961, que revoga o Decreto-Lei nº. 39 
666, que promulgava o Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola 
e Moçambique, salientando, além do mais, «a tradição portuguesa de respeito pelo direito 
privado das populações que foram incorporadas no Estado a partir do movimento das desco-
bertas e a quem demos o quadro nacional e estadual que desconheciam e foi elemento deci-
sivo da sua evolução e valorização no conjunto geral da humanidade», lê-se no preâmbulo do 
diploma legal.
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– Decreto nº. 43 896, da mesma data, sobre a Organização das Regedorias nas Províncias 
Ultramarinas, de cujo preâmbulo retirámos a seguinte passagem: «Por isso, com o presente 
diploma, organizam-se as regedorias, de modo a fazer intervir os vizinhos na gestão dos inte-
resses comuns, de acordo com os processos tradicionais pelos quais sempre manifestámos o 
maior respeito».

– Decreto nº. 43 897, da referida data, que reconhece nas províncias ultramarinas os usos e 
costumes locais, reguladores de relações jurídicas privadas, quer os já compilados, quer os não 
compilados e vigentes nas regedorias.

– Decreto nº. 43 898, igualmente da mesma data, com vista a uma melhor administração 
da justiça sem «qualquer distinção dos tribunais em razão das pessoas», divide as comarcas 
judiciais do ultramar em julgados municipais e estes em julgados de paz.

– Decreto nº. 43 899, também de 6 de Setembro de 1961, que determina a criação de 
conservatórias dos registos e cartórios notariais na sede de cada comarca, cujo «objectivo final 
é o da obrigatoriedade do registo em todas as províncias para todas as pessoas, princípio cuja 
validade não é discutível, mas cuja possibilidade de efectivação tem de ser posta em equação 
com os meios disponíveis».

– A publicação do Código do Trabalho Rural pelo Decreto nº. 44 309, de 27 de Abril de 
1962, que revoga o Código do Trabalho Indígena, aprovado pelo Decreto nº. 16 199, de 6 de 
Dezembro de 1928, e demais legislação correlativa, acarreta uma profunda evolução de carác-
ter eminentemente social que se caracteriza na situação seguinte, conforme consta da intro-
dução histórica do diploma: «é afastada qualquer distinção entre grupos étnicos ou culturais, 
passando todos os trabalhadores, qualquer que seja a sua filiação cultural, a regular-se pela 
mesma lei; não é admitida nenhuma forma de trabalho compelido; não se prevêem sanções 
penais por falta de cumprimento do contrato de trabalho; não existe qualquer tutela pater-
nalista dos trabalhadores; não é permitido o angariamento de trabalhadores com intervenção 
ou facilidades das autoridades; não há qualquer intervenção da autoridade na formação dos 
contratos de trabalho; não se admite qualquer diferenciação de tratamento entre homens e 
mulheres nas relações do trabalho, salvo os especiais direitos reconhecidos àquelas por impo-
sição da sua natureza». E acrescenta a seguir: «Espera-se que, garantida assim a liberdade do 
trabalho e a sua justa remuneração, asseguradas as melhores condições possíveis de trabalho e 
segurança social, a mão de obra aflua espontaneamente, a economia prospere, o rendimento 
nacional aumente e haja inteira confiança e harmonia entre patrões e trabalhadores».

Com estas medidas estabeleceu uma política de caráter reformista, designadamente com a 
abolição do Estatuto do Indigenato, impeditivo de acesso da maioria das populações ultrama-
rinas à aquisição da nacionalidade portuguesa e de usufruir do direito à educação. 

Dirigiu os destinos da SGL na década 1964-1974, sendo o seu 18º. Presidente. Actualmente 
é seu Presidente honorário. Durante a sua presidência a SGL passou por profunda remodelação 
a nível de estruturas. Segundo o Prof. Doutor João Pereira Neto «Com diversos apoios da Socie-
dade Civil, ele conseguiu criar um novo ambiente, agradável e com uma elegância clássica. Este 
ambiente renovado proporcionou-lhe as condições logísticas para a concretização do seu sonho de 
congregar os esforços e potencialidades das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo».
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Logo em 1964, por iniciativa do Professor Catedrático Adriano Moreira, na qualidade de 
Presidente da SGL, organizou-se a Congregação Geral das Comunidades Portuguesas, que 
deu origem a duas instituição de relevante valor histórico e de agregação dos Portugueses 
espalhados pelo mundo: a de Cultura Portuguesa e a Academia Internacional da Cultura Por-
tuguesa, ambas sedeadas na SGL.

É colaborador da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira.
Foi galardoado com os mais distintos e elevados graus com medalhas e condecorações, 

tanto a nível nacional como estrangeiro.
É extensa a sua obra publicada, de elevado nível intelectual e de enorme valor científico.

-8.- João Pereira Neto 
De seu nome completo João Baptista Nunes Pereira Neto, natural da cidade de Lagos. Pro-

fessor, antropólogo, investigador, conferencista.
Foi admitido como sócio da SGL em 4 de Fevereiro de 1963, cabendo-lhe o nº. 16684, 

sendo assistente do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos.
Os sócios da Sociedade de Geografia que o influenciaram foram:
– Nas áreas da ciência política, da administração pública, e das relações internacionais o 

Professor Catedrático Doutor Adriano Moreira; 
– Nas áreas da história e da metodologia da investigação científica o Professor Catedrático 

Doutor António da Silva Rego; 
– Nas áreas da Antropologia cultural e da cultura organizacional de instituições privadas o 

Professor Doutor António Jorge Dias; 
– Nas áreas da Investigação Etnográfica e da cultura organizacional da SGL o Professor 

Catedrático Doutor António de Almeida; e
– Nos domínios do desenvolvimento económico e das finanças públicas o Professor Cate-

drático Doutor Vasco Fortuna.
A sua obra científica resulta essencialmente da pesquisa efectuada a nível das dissertações 

apresentadas ao Instituto Superior de Estudos Ultramarinos:
- Em 1960 – O progresso económico e social das populações indígenas na África ao Sul do Saara; e 
- Em1964 – Angola meio século de integração. 
Resulta também da experiência obtida na regência das diversas cadeiras que lhe foram 

atribuídas no atual Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; e em funções de 
chefia, direção, ou consultoria em diversas instituições públicas e privadas com e sem fins 
lucrativos. 

Nestas circunstâncias considera-se profissionalmente como um Antropólogo cultu-
ral especializado em cultura organizacional de instituições públicas e privadas com e sem 
fins lucrativos; com experiência em matéria de investigação e publicação nos domínios do 
desenvolvimento económico, político e humano; e com interesse e obra publicada na área 
científica que hoje há quem designe por Cultura e relações internacionais e sobre a qual 
realizou obra válida sobre temas relacionados com a geopolítica, com a geoeconomia e com 
a geocultura.
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Os seus primeiros trabalhos publicados relacionam-se essencialmente com facetas do pro-
gresso económico e social em África ao Sul do Saara, particularmente nos domínios do desen-
volvimento comunitário, da educação e do cooperativismo. 

A tese de doutoramento sobre Angola e a auto censura que teve que fazer a grande parte 
do texto original assim como a sua experiência em cargos de chefia e de inspecção no minis-
tério do ultramar estão na origem de diversos trabalhos sobre temas relacionados não só com 
Angola, mas também com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe, com Guiné Bissau, com 
Moçambique, Macau e Timor.

A perseguição política de que foi alvo entre 1975 e 1979 e os apoios que recebeu nessas 
circunstâncias a nível nacional e internacional ditaram a possibilidade de realizar projetos 
de investigação não só em Portugal mas também em Espanha, França, Itália e Inglaterra, 
projectos estes que lhe permitiram reorientar a sua produção científica. Em seu entender, na 
biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa estão elementos que poderão permitir con-
substanciar algumas destas referências.

Professor Catedrático Jubilado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, vem 
exercendo as funções de investigador do Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) 
do mesmo Instituto.

Na década de sessenta do século passado, coincidindo com o início da sua função de profes-
sor, o estudo universitário passou por profundas modificações ao nível das ciências sociais. O 
seu contributo foi assaz valioso para a reestruturação ou lançamento de novos conhecimentos 
em áreas tão diversificadas como a Antropologia Biológica, na corrente de Misha Titiev, da 
Antropologia Geral de feição norte-americana e da Antropologia Aplicada em grande escala 
com a criação da Antropos, Sociedade de Estudos de Sociologia e Antropologia, de que foi 
Director e Consultor Técnico (Ciências Sociais Aplicadas), cujo valioso espólio doou ao Insti-
tuto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a par de uma polivalência de saberes em áreas tão 
diversificadas como Geopolítica, Cooperação Euro-Africana, Desenvolvimento Comunitário, 
Desenvolvimento e Mudança Social, Metodologia das Ciências Sociais e Metodologia da Pes-
quisa Etnográfica, Inquéritos à Opinião Pública e Técnicas de Inquéritos Sociológicos.

Ao nível do Desenvolvimento e Mudança Social produziu vários trabalhos sobre estudos 
regionais de relevante valia, dos quais apenas destacamos «O Caso dos concelhos de Arganil, 
Carregal do Sal, Mortágua, Penacova, Santa Comba Dão e Tábua» onde se inclui o papel das 
cidades de Coimbra e de Viseu; «Factores de Desenvolvimento e Mudança Cultural sobre um 
conjunto de cinco concelhos dos distritos de Castelo Branco (Covilhã), Coimbra (Oliveira 
do Hospital) e Guarda (Fornos de Algodres, Gouveia e Seia)»; e «Inquérito à população e 
habitação para a Câmara Municipal de Loures».

Investigador polivalente, as suas pesquisas e trabalhos recaíram também sobre o carácter 
nacional, a reforma do estado, a administração pública gestionária, o ambiente natural e o 
homem, o estudo científico da cultura portuguesa, o turismo, a agricultura, a política ultra-
marina, a identidade europeia, a evolução das técnicas da construção civil, a resposta da admi-
nistração pública ao terramoto de 1755, as ciências sociais, etc., e um considerável número de 
trabalhos sobre o Ultramar e outras regiões do globo.



112

Sociedade de Geografia de Lisboa

Defensor da observação directa participante, na qual baseia grande parte da sua investigação, 
sem descurar, necessariamente, as fontes documentais, impressas e fotográficas, além de outras.

Papel de relevo se estendeu também à gestão de estabelecimentos do Ensino Superior, inte-
grando, como Presidente, Conselhos pedagógicos e Conselhos científicos e participando em 
senados universitários.

Graças a uma viagem realizada em 1960 a S. Tomé e Príncipe e a Angola, sendo Subsecre-
tário de Estado do Ultramar o Professor Doutor Adriano Moreira, deparou-se-lhe a opor-
tunidade de, pela observação directa, particularmente participante, produzir documentação 
bastante útil que haveria de servir para a feitura de legislação futura, visando eliminar abusos 
de que padeciam as populações locais.

Na década de 90, a experiência obtida através da colaboração com a Secretaria de Estado 
da Reforma Administrativa da Presidência do Conselho de Ministros, valeu-lhe o convite por 
parte da OCDE para, na qualidade de seu consultor, orientar o estudo sobre a atitude do 
governo português em relação às empresas.

Durante muitos anos Secretário Geral da Sociedade de Geografia de Lisboa, foi nomeado, 
por eleição, Secretário Perpétuo em 27 de Março de 2006. Teve como seus antecessores 
Luciano Cordeiro, o Almirante Ernesto de Vasconcelos, o Coronel de Engenharia João Ale-
xandre Lopes Galvão e o Professor António de Almeida.

Revê-se na SGL, cuja biblioteca desde estudante se habituou a frequentar, e cedo na insti-
tuição desempenhou papéis importantes, reverenciando muitas das pessoas com quem con-
tactou mais de perto, bem como aquelas com quem actualmente trabalha. De grande dedica-
ção afectiva e funcional à instituição, foi Director da revista Geographica (nºs. 29 a 36); sendo 
Director da Biblioteca desde Novembro de 2011, é também Director do museu há mais de 
três décadas, disponibilizando-se para acompanhar visitas a grupos especializados. É o sócio 
que integra maior número de Comissões e Secções, a todas prestando assídua colaboração e 
regular participação, mormente nas Secções de Antropologia e Etnografia, e a si se deve não só 
a criação de novas Comissões e Secções, como também a reanimação de algumas que caíram 
na inoperacionalidade.

Como Director da Biblioteca criou em 2013 o Núcleo de Apoio à Biblioteca da SGL, com o 
objectivo de promover o estudo, discussão e divulgação do acervo da mesma e junto do Museu 
o Grupo dos Amigos do Museu, tendo em vista incutir-lhe maior divulgação e funcionalidade.

Foi recentemente designado pela Direcção da SGL para Director do Boletim da instituição.
É Académico de Número da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, onde desem-

penhou funções de Secretário Geral e da qual é Vice-Presidente, ocupando também a Presi-
dência da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII. Pertence a 
várias instituições científicas nacionais e estrangeiras.

Foi agraciado em Maio do ano 2000 pela Universidade Estadual do Vale de Acaraú do 
Ceará (Brasil) com o título de Doutor Honoris Causa e, ainda nesse mesmo ano, empossado 
como Reitor Honorário, a título vitalício, da Universidade Internacional.

Estão acessíveis à consulta em bibliotecas públicas e privadas portuguesas cerca de duas cen-
tenas de títulos seus que incluem livros, artigos, relatórios, textos e programas universitários. 
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Alguns deles estão publicados em inglês, francês e espanhol. Desde 1959 realizou mais de três 
centenas de conferências e comunicações em Portugal e no estrangeiro.

-9.- Óscar Soares Barata
Nasceu em Lisboa no ano de 1935 e faleceu recentemente, na mesma cidade, mais preci-

samente a 23 de Agosto do ano corrente, infelizmente antes de tomar conhecimento desta 
modesta, quão sentida homenagem de um aluno que muito o admirou e com o qual integrou 
o corpo docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Professor, demógrafo, conferencista.
Concluído o curso de Administração Ultramarina frequentou como bolseiro do Centro de 

Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do Ultramar a Universidade de Lovaina, 
onde se licenciou em Ciências Políticas e Sociais, tendo obtido em 1964 o doutoramento 
na Universidade Técnica de Lisboa em Ciências Sociais com a dissertação A Questão Racial. 
Alcançou em 1968 o grau de catedrático no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 
Ultramarina com a apresentação do livro Introdução à Demografia.

Admitido na SGL em 18 de Março de 1963, sob o nº. 16092, sendo assistente do ISCSPU. 
Vogal de várias Comissões e Secções, inclusive da Secção de Demografia e Higiene Social 
desde 1971, da qual foi seu presidente.

Vogal da Direcção desde 1975 até 2014.
Vice-Presidente da Academia de Ciências de Lisboa. Académico de Número da Academia 

Internacional da Cultura Portuguesa.
Tem participado em diversas reuniões e congressos nacionais e no estrangeiro e como con-

sultor técnico tem intervindo em vários domínios da sua especialidade.
São da sua responsabilidade, entre outros, os estudos demográficos para o plano de urbani-

zação de Lourenço Marques, o plano turístico da Costa da Galé e o plano de urbanização de 
Lisboa. Dirigiu o Projecto de Investigação de Prospectiva Demográfica Portuguesa.

Leccionou, entre outras, as cadeiras de Introdução ao Estudo das Ciências Sociais e Migra-
ções e Povoamento, áreas de investigação e estudo a que se dedicou devotadamente.

Na sua obra Introdução às Ciências Sociais, cuja primeira edição veio a lume em 1974 o 
primeiro volume e em 1976 o segundo, com edições sucessivas, faz uma análise e estudo 
das ciências sociais a partir do facto social definido por E. Durkheim, colocando o Homem 
no centro da sociedade ou grupo social que limita a sua conduta, sendo objecto de regras 
sociais que lhe são anteriores e lhe moldam o comportamento que deve seguir no ambiente 
social em que se encontra integrado, regras que limitam e condicionam a sua conduta. Em 
caso de desvios é passível de sanções, de entre as quais a censura é a mais leve. Como um 
dos elementos que integram a comunidade desempenha vários papéis sociais e esse com-
portamento é variável, compatível com o grupo no qual está integrado no momento, seja o 
grupo familiar, escolar, profissional, religioso, político, profissional ou outro, que também 
está relacionado com o papel e a posição que determinam as atitudes a manter dentro de 
um sistema de relações entre os membros do grupo ou grupos de uma sociedade a que se 
chama organização social.
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No I volume trata basicamente das concepções teóricas e doutrinais das ciências sociais que 
distribui por três áreas: o domínio das ciências sociais, o estudo do social e o estudo do indivi-
dual e do colectivo, terminando por intervencionar a personalidade e a cultura, submetendo 
a formação do Homem à sociologia e à antropologia social através da socialização, a que os 
antropólogos culturais, como Herskovits, designam por enculturação. O autor do livro solu-
ciona a questão escrevendo: «De modo que parece claro que convém, em rigor usar cada um 
dos termos para designar processos diferentes: Enculturação poderia reservar-se para designar 
a aprendizagem dos elementos de base da cultura; Socialização seria, por seu lado, usada para 
designar a aprendizagem dos modelos culturais relativos aos diferentes papéis sociais que o 
indivíduo é chamado a desempenhar».

Ora, acontece que o processo social a que os sociólogos chamam de socialização e os antro-
pólogos de enculturação, designam os geógrafos por adaptação, fazendo intervir o ambiente 
natural na formação da personalidade.

Procura, enfim «identificar e separar com precisão na vida do Homem, o social do indivi-
dual», facto difícil dentro da enorme complexidade que as sociedades modernas apresentam.

No II volume desenvolve três temas: ‘As ligações familiares’, especialmente do casamento 
e parentesco e tipos de família; ‘A diferenciação social’, onde engloba a dicotomia sexual, a 
diferenciação por idades, ocupações, ofícios e profissões e a estratificação e hierarquização na 
sociedade; e ‘O sistema da acção humana’ abrangendo o espaço social e a teoria do sistema 
social.

No campo da Demografia a sua obra é vasta, extensa e diversificada, abrangendo pequenos 
e grandes espaços, da metrópole ao ultramar, dos países subdesenvolvidos aos países indus-
trializados, dos tempos antigos ao tempo actual.

Pensa que a nova grande fase das migrações se inicia com as grandes descobertas maríti-
mas e a expansão que lhe está subjacente, alarga-se com a revolução industrial, acentua-se 
com todas as transformações que tiveram como palco a Europa e a América nos sécs. XIX e 
XX. «As grandes migrações transoceânicas levaram ao povoamento por europeus da América, 
África meridional, Austrália e Nova Zelândia».

Vejamos alguns dos assuntos que ocuparam a sua mente e divulgou através da sua 
intensa obra: A questão racial e a tradição portuguesa, As migrações transoceânicas, O 
problema demográfico mundial, A evolução da população das principais potências, Cres-
cimento da população dos grandes blocos regionais, A evolução demográfica divergente 
dos países industriais e subdesenvolvidos, O crescimento da população mundial e as 
migrações internacionais, A emigração portuguesa, Movimentos entre a metrópole e o 
ultramar, O factor humano na questão das organizações, As condições demográficas nas 
diferentes possessões ultramarinas, A emigração e o êxodo rural em Portugal, Organiza-
ção do emprego dos recursos humanos, O movimento dos refugiados e transferidos, A 
imigração para as cidades, As migrações profissionais, As migrações europeias depois da 
II Guerra Mundial.

Escreveu mais de uma centena de trabalhos nas áreas das ciências sociais e, necessariamente, 
da demografia.
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-10.- Manuela Cantinho
Maria Manuela Cantinho Pereira, museóloga, investigadora, professora.
Admitida como sócia em 2 de Junho de 1992, cabendo-lhe o nº. 19266. 
Doutoramento em Antropologia Social, na especialização de Antropologia do Simbólico e 

da Cultura, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ICSTE).
Pós-graduação em Ciências Documentais (especialização em Arquivos), na Faculdade de 

Letras de Lisboa. Licenciatura em História, Faculdade de Letras de Lisboa.
Curso de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo.
Até 2011 exerceu as funções como assessora no Instituto de Investigação Científica Tropical 

(IICT).
Entre 1990 e 2014 leccionou diversas cadeiras nos mestrados em Museologia da Universi-

dade Lusíada de Lisboa, do Instituto Superior do Trabalho e da Empresa e da Universidade 
dos Açores.

Colabora no estudo e identificação das colecções etnográficas extra-europeias, do Museu 
da Academia de Ciências de Lisboa desde 2005 e do Museu Nacional de Arqueologia, desde 
2013.

Entre 1980 e 1992 foi responsável pelo Arquivo Etnográfico do Museu de Etnologia, actual 
Museu Nacional de Etnologia de Lisboa, colaborando na organização e montagem de diver-
sas exposições entre 1980 e 1992, sendo de destacar: “Desenho Etnográfico de Fernando 
Galhano”, “O Pão e o Bragal – Paredes de Coura”, “Escultura Africana em Portugal”, “Ins-
trumentos Musicais Populares Portugueses” Lisboa e Porto”; “Os Índios da Amazónia”; “O 
Timor de Ruy Cinatti”; “Artefactos Melanésios; reflexões pós-modernistas”; “O Linho Tecido 
da Terra” - Escola Superior Agrária de Ponte de Lima”; “Povos de Timor, Povo de Timor: 
Vida, Aliança e Morte”; “Percursos da Percussão”.

As suas actividades de natureza científico-técnica e de investigação desdobraram-se pelas 
áreas da Arquivística, Museologia, Estudos Africanos e História Colonial, no Centro de Etno-
logia Ultramarina, no Arquivo Histórico Ultramarino e no Centro de Estudos Africanos e 
Asiáticos do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT). Expressa particular interesse 
pela História dos acervos etnográficos extra-europeus existentes em museus portugueses; e 
por processos de representação antropológica/museológica, entre os finais do séc. XVIII e os 
princípios do séc. XX.

Entre 1995 e 1998 exerceu, em comissão de serviço extraordinária, as funções de Secre-
tário/Director de Serviço, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão e na Escola Superior 
Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Foi coordenadora dos Projectos CATETO e PHOTOLIS entre 2001 e 2005, financiados 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que visavam a inventariação, tratamento e 
divulgação do acervo colonial existente no Museu Etnográfico da Sociedade de Geografia de 
Lisboa e o desenvolvimento de uma linha de investigação no âmbito da Etnohistória colonial 
com vista a privilegiar o estudo das colecções coloniais existentes nos museus portugueses.

Investigadora responsável pelo Projecto de investigação «EXPLORA – A colecção Henri-
que de Carvalho: Património museológico e construção de saberes nos fins do século XIX», 
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apoiado financeiramente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) do Ministério 
da Ciência e Ensino Superior. O projecto deu lugar a uma Exposição na Sala Algarve da SGL 
que esteve patente ao público por longo tempo, sendo muito concorrida e apreciada, e à ela-
boração de um maravilhoso Catálogo que releva não só pela excelência da apresentação como 
pela riqueza de conteúdo. A referida exposição, de que foi comissária científica, esteve patente 
ao público em Lagos, no Museu Municipal Dr. José Formosinho, entre 23 de Maio e 26 de 
Julho do ano em curso, com a colaboração da Câmara Municipal de Lagos e a Direcção de 
História e Cultura Militar. A montagem de ambas as exposições, bem como o design gráfico e 
trabalho fotográfico dos Catálogos são o resultado da requintada sensibilidade e competência 
excepcional do especialista Carlos Ladeira. 

Curadora do Museu Etnográfico da Sociedade de Geografia de Lisboa desde 2002 tem 
orientado todo o seu saber, disponibilizado todas as suas capacidades e usado todas as suas 
energias para lhe incutir uma nova imagem, desenvolvendo uma perspectiva museológica 
moderna.

Integra, desde 2013, o grupo de investigadores do Centro de História da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.

A sua concepção de museologia como ciência enquadra-se na trilogia científica combinató-
ria, conjugando a Antropologia, a Arqueologia e a Pré-História.

A dissertação do doutoramento «O Museu Etnográfico da Sociedade de Geografia de Lis-
boa: Modernidade, Colonização e Alteridade» foi objecto de edição em livro pela Fundação 
Calouste Gulbenkian e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciên-
cia e do Ensino Superior, integrado na Colecção Textos Universitários de Ciências Sociais 
e Humanas. Trata-se de uma obra única no seu género que estuda a história do museu da 
SGL e das suas muitas colecções. A importância, valimento e utilidade desse livro estão 
bem definidos na Nota Introdutória do Presidente da SGL, Professor Doutor Jubilado Luís 
Aires-Barros, quando escreve que «é uma pedra branca na vida da SGL».

A juntar a essa «pedra branca» pensamos dever juntar-se a obra «Memórias de um explorador. 
A Colecção Henrique de Carvalho da Sociedade de Geografia de Lisboa», de cuja ficha técnica 
destacamos a coordenação de Luís Aires-Barros, Presidente da SGL, e o Comissariado cientí-
fico de Manuela Cantinho. Compõe-se de duas partes: na primeira, Manuela Cantinho, além 
de biografar o explorador, disserta sobre a sua expedição e termina com o «Catálogo»; segue-
se a segunda, contendo textos de autores convidados. O Design gráfico e a fotografia são da 
laboriosa responsabilidade de Carlos Ladeira.

Estas duas obras constituem duas pedras basilares de particular relevo no historial da SGL, 
às quais se deve juntar «Tesouros da Sociedade de Geografia de Lisboa», com a coordenação do 
Presidente da instituição, já referido, e a colaboração de vários autores, dos quais distinguimos 
Manuela Cantinho.

Os seus trabalhos publicados versam matérias diversificadas, nomeadamente as relaciona-
das com as colecções museológicas da Sociedade de Geografia de Lisboa. Refira-se a título de 
exemplo “As Contas Chevrons da Sociedade de Geografia de Lisboa: Rosettas Tricolores (séc. 
XV e XVI)” ou “As Figuras Korwar do Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa”.
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– Secção de Antropologia
É seu Presidente desde 2003 António Vermelho do Corral, antropólogo. 
Conforme já referido, em sessão de 29 de Dezembro de 1876 foi criada a Secção de Antro-

pologia e Ciências Naturais, sendo seu primeiro Presidente, Prof. José Vicente Barbosa du 
Bocage, médico, e Secretário Prof. José Joaquim da Silva Amado, médico. Luciano Cordeiro 
integrava o grupo dos seus vogais.

Em 1886 toma a designação de Secção Antropológica, na sequência da autonomização 
da área das Ciências Naturais em Secção de Botânica (Conde de Ficalho), Secção Zoológica 
(Fernando Matoso) e Secção Geológica (J. F. Nery Delgado), e o Secretário Prof. José Joa-
quim da Silva Amado, ocupa a presidência.

Em 1895 passa por nova alteração passando a denominar-se Secção de Antropologia, desig-
nação que mantém até hoje. Tomou a presidência José António Serrano, anatomista. 

Esta secção, independentemente das designações por que passou, foi influenciada por 
médicos e a antropologia que os preocupava era a Antropologia Física. Penso que só a partir 
da Segunda Grande Guerra se abriu para a Antropologia Cultural. Na década de trinta do séc. 
XX os estudos de Mendes Correia ainda se espelhavam naquela área.

Não sendo oportuno fazer um historial sobre a secção, pretende-se apenas transmitir uma 
imagem actual da sua actividade, escolhendo para o efeito o ano transacto. Para além da sua 
actividade interna, a secção vem tomado uma nova feição, não só primando pela interdisci-
plinaridade e multidisciplinaridade a nível interno, mas sobretudo voltando-se para o exte-
rior, intervindo em eventos culturais por diferentes regiões do País, onde leva o prestígio da 
instituição e da mesma fazendo a melhor projecção. E, assim, referenciamos a participação da 
SGL, através da Secção de Antropologia, cujo presidente intervém nas comissões organizado-
ras, participando como moderador ou, inclusive, apresentando comunicações.

– 1. A convite da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Ima-
terial, fundada, como acima se referiu, nas instalações da SGL, na sequência da Convenção 
da UNESCO para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial de 2003 e subscrita por 
Portugal em 2008, participou nos seguintes eventos:

- 1ª. Jornadas para a Salvaguarda da Património Cultural Imaterial do Tejo realizadas em 
Constança, em 16 de Novembro de 2013.

- 1ªs. Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial Norte, realizadas no 
Museu do Douro, na cidade de Peso da Régua, em 18 e 19 de Janeiro de 2014.

- 1ªs. Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Alentejo, Forum Cul-
tural Transfronteiriço, realizadas no Alandroal, em 01 de Fevereiro de 2014.

-. 1ªs. Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Beira Interior, que se 
realizaram na cidade do Fundão, em 14 de Junho de 2014.

– 2. Em 7 de Julho de 2014, Comemoração dos 350 anos sobre a batalha de Castelo Rodrigo, 
quando da Restauração da Independência. As cerimónias ocorreram em Figueira de Castelo 
Rodrigo naquele dia, e em Lisboa no dia 11 do mesmo mês e ano, de manhã na SGL e à 
tarde na Sociedade Histórica para a Independência de Portugal (SHIP). Comissão organiza-
dora: Câmara Municipal do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, Universidade Católica, 
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Sociedade de Geografia de Lisboa (Secção de Antropologia), Sociedade Histórica da Indepen-
dência de Portugal e Instituto Histórico de Riba Côa.

– 3. III Forum do Património Imaterial do Douro, subordinado ao tema Lugares de Memó-
ria, Rituais e Imaginário, em 13 de Dezembro de 2014, por convite da Fundação do Museu 
do Douro, na cidade de Peso da Régua. Outras actividades no exterior estão programadas.

O Presidente da Secção fez sondagens à opinião pública sobre comunicação radiofónica, 
dedicou-se ao estudo dos estrangeiros que após o 25 de Abril de 1974 demandaram Portugal 
ao abrigo do Direito de Asilo e Estatuto do Refugiado, montou e dirigiu a Comissão Con-
sultiva para os Refugiados, para o efeito criada pelo Governo, e secretariou o órgão colegial 
que lhe estava anexo, compilando em livro a legislação nacional e do Alto Comissariado das 
Nações Unidas Para os Refugiados (ACNUR), publicação do MAI. Contribuiu para a com-
preensão dos sistemas de parentesco praticados em culturas diferentes da ocidental, com os 
quais os membros desse órgão colegial não estavam familiarizados. Lutou e conseguiu a intro-
dução da disciplina de Antropologia nos cursos de formação para inspectores e inspectores 
adjuntos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, organizando o primeiro curso.

Deslocou-se a Angola para estudo dos Mumuílas, Mucuíssas e Mucubais; e aos EUA para son-
dar da situação dos índios americanos, mormente aos estados do Texas e do Novo México. Na área 
da investigação e do estudo da mudança social participou no XXXI Congreso Luso-Espanhol para 
el Progresso de las Ciências, realizado em Cádis, no ano de 1974, com a comunicação Integração 
dos Trabalhadores Rurais do Distrito do Funchal nos Sectores Secundário e Terciário. E no âmbito das 
Ciências Sociais Aplicadas interveio em dezena e meia de projectos, como coordenador, formador 
e investigador da Antropos, Sociedade de Estudos de Sociologia e Antropologia, Limitada.

Voltou-se posteriormente para a investigação etnográfica e etnológica da região ribacudana, 
a partir do seu concelho, Figueira de Castelo Rodrigo.

Oportunamente fez a apresentação pública na Sala Convívio da instituição das seguintes 
obras no âmbito das Ciências Sociais:

- Medicina Popular Tradicional. Religião, Superstições na Cultura Ribacudana. Figueira de 
Castelo Rodrigo. Edição da C. M. de Figueira de Castelo Rodrigo, I vol. em 2004, II vol. em 
2005. Descreve as múltiplas doenças que atacam as populações, processos de cura popular, 
festividades religiosas, e recolha de oracioneiro, crenças e superstições.

- Quinta-feira da Ascensão, Quinta-feira da Espiga. Festa do Leite, com o apoio do IELT, FCT 
e C. M. de Figueira de Castelo Rodrigo, Lisboa, 1ª edição 2009, 2ª edição 2010. Ed. Apenas 
Livros. Analisam-se dois ritos: um agrário de reminiscências pagãs e outro de teísmo pastoril 
ligado à prosperidade dos rebanhos, da família e da comunidade, ambos na cultura ribacudana.

- Processo Ritual e Tradição em Portugal a partir da Cultura da Zona de Riba Côa. Figueira de 
Castelo Rodrigo, com o apoio institucional da SGL, I vol. em 2012, II vol. 2013. Ed. Apenas 
Livros. Divide-se em quatro partes: Da concepção à Morte; Da Formação da Personalidade; 
Da Menstruação à Menopausa; Ciclo das Festas.

- Colmeal, a aldeia fantasma. Figueira de Castelo Rodrigo. A Verdade Factual. Editora Apenas 
Livros, 2015. Estudo de uma povoação despejada da totalidade dos seus residentes, aconteci-
mento com características simultaneamente sociais, jurídicas e políticas.
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Além do Professor Catedrático Jubilado Doutor João Pereira Neto, Secretário Perpétuo, é 
vogal do maior número de Comissões e Secções; e também o que integra maior número das 
suas Mesas.

Docente em escolas superiores, uma pública e privadas, tem apresentado comunicações 
em diversas instituições científicas e publicado artigos em revistas e jornais e textos em livros.

EM JEITO DE CONCLUSÃO

Aproveito a oportunidade para salientar o amor à mãe pátria e à importância dada ao 
estudo da geografia de Portugal, quer da então chamada «metrópole» como da sua extensão 
ultramarina e emigrantes na diáspora, cujo exemplo se alevanta, como pretendemos demons-
trar, transcrevendo a parte final do livro de estudo da disciplina de «Geografia Portugal e Coló-
nias» para as 3ª. e 4ª. classes do Ensino Primário Elementar, da autoria de A. de Vasconcelos, 
Editorial Domingos Barreira, Porto, s/d, transcrevendo o seu

«EPÍLOGO. E agora, que chegamos ao fim deste livrinho que trata de Portugal, de extraor-
dinárias riquezas naturais e de clima muito ameno, lindíssimo “jardim da Europa à beira-mar 
plantado”, entoemos hoje e sempre bem sentidamente, a Oração do bom português, que, na 
América do Norte (na escola Portuguesa do Ateneu Fall River (Massachussetts), os nossos com-
patriotas – menores e adultos – todos os dias fazem, de pé, numa religiosidade adorável:

«O bom português deve orgulhar-se da sua ascendência, amar com fervor a sua língua, e ado-
rar enternecidamente Portugal!»». (Esta escola foi considerada, para todos os efeitos legais, 
escola primária da República Portuguesa, por decreto nº. 14.694, – D. Governo nº. 271, 1ª 
Série, de 8-12-927).

A SGL desempenhou, pois, um papel muito importante e assaz relevante no ensino da 
Geografia nas suas mais diversificadas vertentes. É um manancial, um livro aberto, na propa-
gação do saber em geral, com particular relevância no campo das Ciências Sociais, pela sua 
história e participação ao nível do «social» e pelo riquíssimo acervo bibliográfico, documental, 
cartográfico, fotográfico e museuístico de que é detentora.

Vai a instituição em 140 anos de uma existência plena de laboriosa actividade face à tena-
cidade dos seus presidentes e direcções, funcionários e demais colaboradores, sem descurar 
o elevado contributo disponibilizado pelos seus sócios no permanente e eficiente funciona-
mento das suas Comissões e Secções, todos animados do firme propósito de dar o maior 
contributo em prol da ciência nos mais diversificados ramos, granjear prestígio e projectar 
valoração da instituição, interna e externamente, no país e no estrangeiro.

Ocupa V. Exª., Senhor Presidente, o 23º. lugar na sucessão de mandatos como Presidente 
desta nobre, distinta e ditosa instituição, e desde o ano 2000 vem dirigindo tamanha nau, 
enfrentando e dominando tremendas tempestades. Vai, portanto, no seu 15º mandato, o 
mais alongado de todos eles. E se os seus antecessores foram dignos timoneiros, V. Exª., creio, 
os suplantará. Oxalá continue disponível para determinar o rumo que lhe traçou com a sua 
dedicação, inteligência e sabedoria. Que a Sociedade de Geografia de Lisboa se mantenha, 
senão por mais 140 anos, pelo menos per omnia a secula seculorum.
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Para a História de Portugal

António Dias Farinha 
Presidente da Secção de Estudos Lusos-Árabes

A Sociedade de Geografia de Lisboa foi fundada em 1875 para promover o estudo e o 
conhecimento de vastas regiões que, nessa época, se abriam ao interesse de diversas nações.

O artigo 1º dos Estatutos assinalou desde o início esse objectivo: “o fim da Sociedade é o estudo, 
a discussão, o ensino, as investigações e explorações científicas da geografia nos seus diversos 
ramos, princípios, relações, descobrimentos, progressos e aplicações, dedicando-se, especialmente, 
na esfera da sua actividade científica ao estudo e esclarecimento dos factos e documentos relativos 
à Nação portuguesa”. Apesar, de início, o estudo dos territórios coloniais portugueses não ter sido 
considerado prioritário rapidamente se tornou o centro da actividade da nóvel instituição.

A criação da Sociedade de Geografia inseriu-se no movimento cultural e científico desen-
volvido nos meados de séc. XIX em toda a Europa e que pretendia conhecer as terras ainda 
inexploradas ou mal conhecidas em toda a ecúmena. À curiosidade científica acrescentava-se 
a vontade de estudar as sociedades indígenas e, também, o desejo de encontrar novos produ-
tos apetecidos na Europa com uma densidade populacional em crescimento e incrementar o 
comércio mundial.

O tratamento ou a diminuição da gravidade de várias doenças tropicais ou outras, como 
a malária ou as pestes, contribuíram para a apetência pelas viagens. Recorde-se que desde o 
final do séc. XV, quando os Portugueses penetraram no interior do continente africano, a esse 
período seguiu-se um longo hiato sem viagens e sem novos conhecimentos, até que o quinino 
trouxe sensíveis melhorias sanitárias aos exploradores.

Podem multiplicar-se os exemplos dos sucessos que motivaram os homens e os países no 
desbravar das terras ignotas e no contacto com as sociedades indígenas. Os estudos, os dese-
nhos, a recolha de objectos de arte ou do quotidiano e as valiosas descrições dos naturalistas 
dos séculos XVIII e XIX, nomeadamente no Brasil e em outras regiões americanas e africa-
nas, as notícias da abertura do canal do Suez em 1869, a que assistiu Eça de Queiroz, que 
abriu uma rota directa entre o Mediterrâneo e o Oriente, e, ainda, as viagens do imperador 
D. Pedro do Brasil ao Médio-Oriente. Dessa época data a autorização para sírio-libaneses e 
palestinos, na maioria cristãos, emigrarem para o grande país sul-americano.

A Sociedade de Geografia foi sede de várias instituições com ligações aos seus objectivos 
estatutários e que alargaram o domínio da sua actuação. A Comissão do “Centenário do 
descobrimento do caminho marítimo para a Índia” foi criada em 1896 e a Escola Colonial, 
instalada para formar aos quadros administrativos do Ultramar, teve a sua sede na Sociedade 
de Geografia de 1906 a 1934.
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Durante a sua existência, a Sociedade promoveu a publicação de numerosas obras, entre 
as quais se destaca o Boletim, os Anais e a revista Geographica, entre muitas outras. Dos Anais 
publicaram-se 11 volumes sobre o 4º Centenário do Descobrimento da Índia. Todas estão 
catalogadas, encontram-se à consulta na Biblioteca e, as que não estão esgotadas podem ser 
adquiridas na Secretaria. O labor da Sociedade tem sido reconhecido e objecto de vários estu-
dos. Entre eles, saliente-se o livro de António Ferrão A Sociedade de Geografia. As suas origens 
e a sua obra de 50 anos (1875-1925).

Merece referência o valioso estudo dactilografado existente na Biblioteca, da autoria do 
Coronel João Craveiro Lopes de Oliveira, intitulado História da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, s.d. que deu entrada em 23.6.1969 (e com data crítica, circa 1944, proposta pela 
Bibliotecária, Dra. Helena Grego).

A actividade da instituição distribui-se por várias Secções e Comissões, com temáticas dis-
tintas, para promover estudos sectoriais e específicos coordenados pela Presidência e Direcção 
da Sociedade. Os núcleos mais importantes e valiosos da Sociedade estão concentrados na 
Biblioteca e no Museu. A Biblioteca guarda um dos mais ricos e completos fundos documen-
tais sobre a África e o Ultramar português O Museu pode considerar-se um núcleo precioso e 
exemplar daquilo que ilustra a peregrinação portuguesa no mundo. A obra de Maria Manuela 
Cantinho Pereira, O Museu etnográfico da Sociedade de Geografia de Lisboa. Modernidade, 
Colonização e alteridade, ilustra bem a sua riqueza nos vários corpos em que se decompõe. 
Assinalem-se, entre tantas peças, os padrões implantados pelos navegadores lusos na costa 
meridional de África e a colecção de ricas estatuetas de arte africana.

O Boletim da Sociedade de Geografia começou a ser impresso em Dezembro de 1876 e, 
desde então, mantém a sua publicação com regularidade assinalável, pelo que regista e, mui-
tas vezes, comenta uma parte significativa dos eventos no País e no estrangeiro. Desde início 
que promoveu um serviço de permuta e uma grande divulgação por todo o mundo, tornando 
conhecida a actividade e o trabalho dos sócios e colaboradores da Sociedade e, em geral, da 
vida portuguesa, ultramarina e lusófona.

A vasta e meritória publicação do Boletim da Sociedade exigia índices completos por Auto-
res, títulos e matérias. Tal escopo foi iniciado em 1889 por Luciano Cordeiro, secretário per-
pétuo, em estudo intitulado Catálogos e Índices. As Publicações, págs. 39-148. Em 1926, João 
Farmhouse editou os Índices do Boletim das séries 1ª à 42ª (1877-1924). O mesmo Autor deu 
a lume, em 1943, os Índices do Boletim das séries 43ª à 58ª (1925-1940.

Na impossibilidade de referir o elenco completo dos artigos e estudos importantes para 
a História de Portugal que foram publicados durante os 140 anos de existência do Boletim, 
citam-se alguns exemplos ordenados cronologicamente:

1881 – As condições económicas e sociais da colónia portuguesa em Bristol, por J. M. Eça de 
Queiroz.

1892 – La première invasion des Normandes dans l’Espagne Musulmane en 844, por Adam 
Kristoffer Fabricius.

1892 – A responsabilidade portuguesa na convocação do X Congresso Internacional dos Orien-
talistas, por G. de Vasconcelos Abreu.
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1892 – Extractos da História da conquista do Yaman pelos Otomanos, por David Lopes.
1894 – Notice sommaire des manuscripts orientaux de deux bibliothèques de Lisbonne, por 

René Basset.
1903 – Discurso de S.M. o Rei do Reino Unido por ocasião da sua visita à Sociedade (em Fran-

cês), por Eduardo VII, Rei de Inglaterra. 
1915 – Os túmulos de D. Pedro e D. Duarte de Meneses. Primeiros Governadores Capitães 

Generais de Ceuta, por Afonso de Ornelas.
1950 – La découverte de Madagascar par les portugais et la cartographie, por Albert Kammerer.
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José Bastos Saldanha 
Presidente da Secção de Geografia dos Oceanos da S.G.L. 

Introdução

Com o mar em fundo, esta evocação permite estabelecer duas balizas: o tempo de fundação da 
Sociedade de Geografia de Lisboa em 10 de novembro de 1875 e a atualidade e, a partir de algu-
mas constantes da nossa História envolvendo a intervenção institucional da Marinha e o relevante 
serviço público prestado pela Sociedade de Geografia de Lisboa, ousar indiciar elementos para 
uma prospetiva sobre o devir do Mar Português porventura o nosso único ativo geopolítico.

O Mar

Comecemos pelo pano-de-fundo: o Mar. O historiador Mollat du Jourdin, celebrado autor 
de “A Europa e o Mar”2 invoca a ascendência marítima do epónimo deste continente na mito-
logia grega e salienta o recorte geográfico e a intimidade com o mar e a importância prógona 
que representaram as margens mediterrânicas orientais enxameadas de portos, com laços de 
dependência e relacionais de comércio, cujos senhores se foram sucedendo, entre outros, hele-
nos, cretenses, atenienses, fenícios, cartagineses e romanos, num processo continuado que 
se foi expandindo para as costas atlânticas até ao mar do Norte. Há indícios de colonização 
fenícia na península Ibérica a partir do século VIII a.C. com uma vasta rede de circulação de 
pessoas, bens e recursos metalíferos. A detenção do monopólio de algumas rotas comerciais 
de longa distância e de uma frota de transporte permitiram a afirmação de algumas talasso-
cracias antigas, como Atenas, cujo termo chegou com a apropriação do Mediterrâneo pelos 
romanos que a expressaram de Mare nostrum. No mundo nórdico sabe-se quão essencial foi 
o mar nas mitologias celta, escandinava e germânica em similitude com a mitologia grega. 
E pese a agressividade dos povos dinamarqueses, o comércio nórdico só pode prosperar com 
o apoio dos príncipes territoriais, por intermédio dos frísios, intermediários nas trocas entre 
o Báltico e a Mancha, cujo apogeu foi alcançado no século IX. Abria-se a via marítima nas 
trocas comerciais entre o Báltico e o Mediterrâneo. A fonte de poder despertada pelo controlo 
do mar e depois pelo seu senhorio ganhou então preponderância nas ambições de soberanos 
dinamarqueses e anglo-saxões. O legado do comércio frísio é reconhecido quando, em mea-
dos do século XII, é criada uma associação de cidades e mercadores, a Liga Hanseática, uma 

1 Conferência proferida na Sociedade de Geografia de Lisboa em 28 de julho de 2015 e inserida no ciclo celebrativo 
dos 140 anos da mesma Sociedade.
2 MOLLAT DU JOURDIN, Michel A Europa e o Mar, Editorial Presença, Lisboa, 1995.
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poderosa talassocracia com domínio político e económico sobre o mar do Norte e o Báltico 
que expandiu o seu comércio até ao Mediterrâneo, consolidando a relação Norte-Sul; atin-
giu o seu apogeu no final do século XIV. Mollat du Jourdin3 retira desta afirmação do poder 
hanseático no mar o significado: «O mar era fonte de uma riqueza e de um poderio cuja com-
paração se impõe com as dos grandes portos mediterrânicos. Da ligação destes viria a nascer 
a personalidade marítima da Europa moderna; no final, é verdade, de um longo processo».

Refira-se que, cerca de um milénio antes da Nacionalidade, as navegações fenícias começaram 
a frequentar a costa do atual território português e a demandar os seus principais rios em ativi-
dade exploratória e depois mercantil; como zona de passagem e de escala entre o norte Atlântico 
e o Mediterrâneo terá beneficiado das relações comerciais que se foram desenvolvendo. Neste 
contexto, tal como aconteceu com outras regiões europeias, o mar como fonte de riqueza e 
também de domínio ao permitir, pela sua mobilidade, trocas (por vezes desiguais) e a comer-
cialização de bens exóticos, além do contacto surpreendente com outras gentes, não terá sido 
indiferente às populações indígenas. Daí, a oportunidade de mencionar o estudo4 do Professor 
Fernando Castelo-Branco, nosso distinto consócio, em que demonstra que nos tempos medie-
vos e até aos fins do século XVIII os nossos principais rios e os seus maiores afluentes serviam 
um importante tráfego fluvial, em extensão e intensidade, com enorme importância para a 
economia; assinala a diferenciação entre Portugal e a Espanha na profunda navegabilidade dos 
rios lusos que inclui a parte terminal dos cursos transnacionais, o que permitiu o contacto fácil 
das terras agrárias do interior com os estuários dos rios e os portos do litoral e a exportação rela-
tivamente elevada de produtos agrícolas, traduzindo «uma vida económica dum tipo diverso 
do existente na restante península». E referindo a Professora Virgínia Rau, a diferenciação na 
vida económica, a par de outros fatores, deve ter atuado numa tendência autonomista e, não 
menos importante, na distinção cultural do ocidente em face do bloco peninsular. Perante este 
extraordinário legado, conclui singularmente5: «Conjugada com tais factores, essa diferenciação 
geográfico-económica, pela sua importância, deve ser pois um dos elementos mais relevantes da 
nossa vida económica medieval e ainda de outras épocas que se lhe seguiram, e, mais do que 
isso, deve ter sido um dos elementos que contribuiu para que Portugal tenha surgido e, especial-
mente, se tenha mantido, como uma nação independente».

Na afirmação de Portugal como reino independente decorreram quase três séculos entre o 
tratado de Zamora que confirmou a independência lusa e a paz de 1411 que pôs fim à guerra 
com Castela iniciada em 1383, em que emergiu uma linha político-económica constante: a 
importância crucial da fronteira marítima e a consequente identificação com o mar. O reino 
apesar de pequeno «queria crescer em terras e em negócios, e a solução estava no mar. D. João I 
compreendeu-o e encaminhou Portugal para uma nova era»6. 

3 Ibid, p. 69.
4 CASTELO-BRANCO, Fernando «Do Tráfego Fluvial e da sua Importância na Economia Portuguesa», in Boletim 
da SGL, Série 76−n.º 1-3, Lisboa, 1958, pp. 39-86.
5 Ibid, p. 82.
6 OLIVEIRA E COSTA, João P., RODRIGUES, José D. e AIRES OLIVEIRA, Pedro História da Expansão e do 
Império Português, Esfera dos Livros, 2014, p. 11.
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Em 1434, após várias tentativas uma barca comandada por Gil Eanes a mando pertinaz do 
infante D. Henrique passou o Bojador e o mito do mar tenebroso desfez-se transformando 
o mar oceano, o Atlântico, no principal eixo de comunicação da Humanidade. Deste modo, 
«os Portugueses criam uma dinâmica nova, começava a era dos Descobrimentos. Portugal 
mudou e o Mundo também»7.

A abertura das grandes rotas oceânicas e do comércio confere o controlo do poder marítimo 
intercontinental que é partilhado pelas coroas ibéricas com base no respeito mútuo pelo tes-
tamento de Adão firmado em Tordesilhas, isto é, na divisão geopolítica do mundo confirmada 
por bênção papal. O primeiro sistema mundial mantém-se nos séculos XV e XVI, até que o 
comércio intercontinental começa a ser disputado pelos grandes poderes a partir do controlo 
da rede comercial europeia. A perda de capacidade de inovação por parte dos reinos ibéricos, 
decorrente de um capitalismo de estado burocratizado incapaz de corresponder a desafios 
novos e a uma mudança, não pôde contrariar «uma revolução tecnológica protagonizada 
pelos poderes em ascensão», a Inglaterra e as Províncias Unidas, detentores de uma hegemo-
nia naval bipartida no novel segundo sistema mundial8, que se tornou evidente no termo da 
Guerra dos Trinta Anos. 

Teorizando sobre o sistema mundial, António Telo9 refere que «Portugal foi um país pio-
neiro no entendimento da expressão moderna do poder naval. Foi o primeiro que descobriu 
em termos globais (Atenas e Veneza já o tinham descoberto em termos regionais), que o 
“Império do Mar” não exige grandes recursos económicos ou demográficos e se baseia sobre-
tudo num domínio técnico e numa concepção estratégica, ou seja, em elementos qualitativos, 
pelo que estão ao alcance dos pequenos poderes. Para o obter e manter, o fundamental não 
é a população, as fontes de matérias-primas, os mercados, o poder financeiro ou os fatores 
geográficos, embora eles tenham evidentemente a sua importância. No entanto, a realidade 
do desenvolvimento dos poderes navais globais mostra que todos os elementos referidos – e 
outros não mencionados – surgem como resultado do processo e não como uma sua condição 
prévia. Não são eles que fazem a diferença». E conclui: «Portugal não foi o maior poder dos 
séculos XV e XVI. Foi, simplesmente, o que melhor entendeu os problemas do seu tempo e 
soube inovar mais depressa do que os outros, de modo a descobrir respostas únicas e adapta-
das. Foi o que conseguiu criar um diferencial de qualidade nos fatores essenciais para o exer-
cício do poder global, ou seja, um diferencial de qualidade em termos da ciência e da técnica 
específica para o elemento fundamental da projeção, estrutura e manutenção do poder global 
na sua época. Quando este diferencial de qualidade desapareceu, a hegemonia não se manteve 
muito tempo. Foi isto que fez a diferença. É isto que faz a diferença». 

A união das coroas ibéricas celebrada nas cortes de Tomar de 1581 apressou o declínio 
português com envolvimento nos conflitos europeus a par do interesse dos poderes do Norte 
na exploração da navegação oceânica. A Restauração iniciada em 1640, que durou 28 longos 

7 Ibid, p. 49.
8 TELO, António J. Do Tratado de Tordesilhas à Guerra Fria: Reflexões sobre o Sistema Mundial, Editora da FURB, 
Blumenau, 1996, pp.52-4.
9 Ibid, pp. 81-2.
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anos, vai estoicamente permitir a Portugal recuperar o império com exceção de Ceuta e rega-
nhar iniciativa geopolítica no Atlântico, como assinalou Borges de Macedo10: «A fronteira 
marítima voltava a apresentar condições alternativas. Esta situação associada ao equilíbrio 
europeu, a que se sobrepunha, sem dele derivar, tinha constituído o essencial das condi-
ções internacionais para a revolução de 1640. As manobras diplomáticas que se lhe seguiram 
assentavam na mesma realidade insofismável. Para defender a independência havia pois que 
permanecer na mesma fonte que tinha permitido a Revolução urgente: o mar aberto e neces-
sário, diante da costa portuguesa. Mas tudo isso só era possível, enquanto partisse da realidade 
essencial: a Nação portuguesa».

Nos séculos XVII e XVIII, Portugal procurou garantir a neutralidade nos conflitos euro-
peus e assegurar a integridade imperial mediante alianças que foi celebrando com as potências 
marítimas dominantes, em particular com a Inglaterra. O esforço de ocupação territorial dos 
seus vastos domínios e a importância do ouro e mais tarde dos diamantes do Brasil, além 
do açúcar e do tabaco, conduziu a uma centralidade do império pluricontinental no espaço 
atlântico. O ouro e os diamantes eram transportados para a metrópole em navios de guerra 
devido ao seu valor e o “quinto” destinava-se aos cofres da Fazenda Real para depois ser entre-
gue no Banco de Inglaterra a fim de corrigir o crescente défice da balança comercial. 

Com a vitória decisiva de Nelson na batalha de Trafalgar em 21 de outubro de 1805 con-
tra a esquadra franco-espanhola, a Inglaterra emerge no sistema mundial como incontestada 
potência marítima até à 2.ª Grande Guerra. Foi a aliança anglo-portuguesa, em convenção 
secreta assinada em Londres em 22 de outubro de 1807 que assegurou a transferência da corte 
para o Rio de Janeiro em 29 de novembro de 1807 na iminência de uma invasão francesa 
comandada por Junot para aprisionar a família real e fazer acatar os termos do bloqueio con-
tinental à Grã-Bretanha decretado por Napoleão em 1806. A abertura dos portos brasileiros 
à navegação estrangeira pela carta de 28 de janeiro de 1808 do príncipe regente, ainda a corte 
não se instalara no Rio de Janeiro, terminou com a relação colonial exclusiva que Portugal 
mantinha com o Brasil e conduziu à sua independência em 1822 após o efémero Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarve (1808-1822). Esta abertura favorecia claramente os inte-
resses britânicos e denunciava as assimetrias de poder na assinatura de diversos tratados sob 
pressão da diplomacia inglesa, em matérias respeitantes ao livre comércio e ao trato de escra-
vos. «Na verdade, face às mudanças registadas nas relações internacionais e ao diferencial de 
poder, Portugal não tinha condições para definir e conduzir uma política externa autónoma, 
dependendo em boa medida da Grã-Bretanha e dos interesses da potência naval»11.

Nas primeiras décadas do século XIX, o País viveu em crise prolongada que se iniciou com 
a revolução liberal de 1820 e se manteve devido às graves implicações tributárias e económicas 
decorrentes da independência do Brasil, à questão esclavagista, às violentas disputas políticas 
e à eclosão de guerra civil, além da presença e ingerência da potência marítima. Em 1836, 

10 BORGES DE MACEDO, Jorge História Diplomática Portuguesa – Constantes e Linhas de Força. Estudo de Geopo-
lítica, Instituto da Defesa Nacional, 1987, pp. 160-1.
11 Ibid, citado em 5, p. 333.
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com a revolução setembrista, Sá da Bandeira procurou com o designado ciclo africano pre-
servar o projeto imperial com a adoção de uma política colonial privilegiadora do expansio-
nismo e do protecionismo, mas desta vez sem dispor da mais-valia geopolítica conferida pelo 
mar devido à hegemonia naval britânica. No entanto, o estado do País, a que não era alheia 
a luta política interna, não permitiu disponibilizar os recursos necessários à concretização a 
prazo daquela política para consolidar a sua soberania nos domínios ultramarinos; anos mais 
tarde (1871-1878), Andrade Corvo procurou promover a conciliação dos interesses coloniais 
portugueses com os da secular aliada e atualizou a visão de Sá da Bandeira, corrigindo-a por 
uma noção mais realista dos recursos mobilizáveis por Portugal12.

Apesar desta vulnerabilidade estratégica, a conferência de Berlim (1884-1885) reconhece e 
mantém intacta a soberania portuguesa em domínios banhados pelo rio Congo; na sequência 
do Ultimato Inglês de janeiro de 1890, um exercício de diplomacia de canhoneira da potên-
cia marítima, para além da afronta e consequente levantamento patriótico não deixa de ser 
uma ironia constrangedora que Portugal dela tenha obtido «finalmente o reconhecimento de 
vastíssimas áreas de influência no continente africano, num tratado (junho de 1891) que fun-
cionou como uma espécie de certidão de nascimento do terceiro império português»13.

O Euromundo consolidado em 1815 e relançado em Berlim terminou com a 2.ª Grande 
Guerra (1939-45) e foi substituído por outro sistema mundial, de hegemonia americana, com 
a criação de uma nova ordem internacional que prevalece nos nossos dias. Em consequência, a 
aliança inglesa, o mais importante apoio externo de Portugal desde 1640, deixa de poder asse-
gurar a dualidade peninsular e a defesa do Império. Perante a impossibilidade dessa assunção ser 
aceite pelos Estados Unidos, Portugal optou politicamente, como forma de manter autonomia, 
para o desenvolvimento e valorização do espaço imperial, uma alternativa estratégica para um 
pequeno País que não se identificava com o movimento de unidade europeia ou com o discurso 
liberal dominante no sistema ocidental14. Concomitantemente, no pós-Guerra, desencadeou-se 
na Ásia e em África um intenso movimento das autonomias, que no princípio dos anos sessenta 
do século passado todos os poderes europeus, à exceção de Portugal, aceitaram o respetivo prin-
cípio ao se aperceberem que a melhor maneira de manter a sua influência e impedir a radica-
lização era conceder a independência de forma rápida, mas controlada15. Entre 1961 e 1974, 
sem admitir uma solução política, Portugal sofreu a conquista militar do «Estado Português 
da Índia» e depois, enfrentou uma longa confrontação armada em três teatros de operações 
africanos em que, apesar da eficiência do sistema militar, ela foi agravada pelo apoio dos países 
limítrofes e pelas estratégias indiretas da Guerra Fria, em particular do bloco soviético, em con-
sequência da radicalização dos movimentos de autonomia: pela primeira vez, não contou com 
a intervenção direta da potência marítima. Com a Revolução de Abril, o regime implodiu em 
25 de abril de 1974 e o Império foi liquidado em ano e meio, em condições particularmente 
conturbadas e dramáticas!

12 Ibid, p. 390.
13 Ibid, p. 344.
14 Ibid, citado em 7, p. 103.
15 Ibid, p. 122.
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Sobre o legado dos últimos cinco séculos da nossa História, não é nosso propósito aprofun-
dar a sua teorização, mas referir apenas aquilo que é consabido: a ideia portuguesa da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa, realizada pelo Brasil, e o reconhecimento da língua 
como testemunho da diáspora dos Portugueses, além do processo de reflexão interna sobre 
nós próprios e a nossa relação com o Mundo16.

No entanto, permitam-nos salientar três aspetos: o primeiro, é o génio luso de multiplicar 
recursos mínimos para alcançar mais-valia estratégica, de que Afonso de Albuquerque é o 
grande nome na aplicação do conceito de senhorio do mar em termos globais; o segundo, é 
o mar como elemento essencial da individualidade portuguesa, património imaterial decor-
rente do processo histórico que faz parte do nosso subconsciente coletivo e com o qual man-
temos uma relação complexa, por um lado de cumplicidade na apropriação dos proveitos 
que concede, mas por outro de inquietude (mito do mar tenebroso) por estar próximo, ser 
imenso, de temperamento indomável e misterioso nos segredos que guarda; e o terceiro, é a 
nossa capacidade permanente de escolher em cada momento, face às circunstâncias europeias 
ou atlânticas, em qual delas Portugal se deve apoiar, sem esquecer que está para além de uma 
e de outra e que nenhuma é suficiente, quando exclusiva: precisa que ambas se mantenham 
em aberto17.  

Na parte final, retoma-se a importância crucial do Mar Português face ao avassalador desa-
fio europeu. Antes, porém, no contexto acabado de traçar, apresenta-se uma breve apreciação 
centrada na contemporaneidade da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Marinha.

A Sociedade de Geografia de Lisboa

A Sociedade de Geografia de Lisboa foi fundada em 1875 e de início, os seus estatutos 
contemplavam objetivos de carácter geral, ao estipularem: «A sociedade consagrar-se-á espe-
cialmente, na esfera da sua atividade científica, ao estudo e ao conhecimento dos factos e 
documentos relativos à Nação portuguesa»18 (Guimarães, 1984). Contudo, nas alterações, 
introduzidas posteriormente nos referidos estatutos, e na própria criação de comissões espe-
cializadas, a questão colonial surge com toda a nitidez e acuidade19, refletindo uma visão 
centrada no culto das ciências geográficas e o empenhamento na concretização do projeto 
imperial, em concordância com os interesses de uma larga faixa da burguesia metropolitana 
que defendia o protecionismo e um aproveitamento económico das colónias20. A historiogra-

16 Ibid, citado em 5, pp. 548-9.
17 BORGES DE MACEDO, Jorge «Portugal na Perspectiva Estratégica Europeia», in Estratégica, 4, Instituto de 
Estudos Estratégicos Internacionais, 1998.
18 GUIMARÃES, Ângela Uma corrente do colonialismo português: a Sociedade de Geografia de Lisboa (1875-1895), 
Livros Horizonte, Lisboa, 1984, apud, MENDES, José «Desenvolvimento e estruturação da historiografia portugue-
sa», in História da História de Portugal (Sécs. XIX-XX), Círculo de Leitores, Lisboa, 1996, p 178.
19 MENDES, José «Desenvolvimento e estruturação da historiografia portuguesa», in História da História de Portugal 
(Sécs. XIX-XX), Círculo de Leitores, Lisboa, 1996, p 178.
20 LUCAS, Maria M. «Organização do Império», in História de Portugal, Vol. V ─ O Liberalismo (1807-1890), Cír-
culo de Leitores, Lisboa, 1993, p. 309.
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fia regista que a Sociedade de Geografia esteve presente em tudo o que se relacionasse com 
o Ultramar, como foram a iniciativa de criação de «Estações de Civilização» com objetivos 
culturais – como a difusão da língua portuguesa – e económicos; a participação de Luciano 
Cordeiro como representante nacional à conferência de Berlim; a investigação, estudo e 
divulgação de temáticas relacionadas com as colónias, inclusive e através da organização de 
uma excelente biblioteca, de um Museu Etnográfico e Colonial e da publicação regular do 
seu Boletim; o apoio às viagens de exploração africanas; o empenho no ensino de temáticas 
coloniais, salientando-se a proposta de fundação da Escola Colonial; a participação em come-
morações históricas, mormente de personalidades ligadas à expansão ultramarina ou a factos 
com ela relacionados21.

Desde a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa que o mar tem sido um tema sem-
pre presente, periodicamente revisitado em alguma das suas disciplinas, de acordo com as 
preocupações conjunturais. Um bosquejo dos títulos de comunicações, conferências e artigos 
que foram publicados no Boletim sobre assuntos marítimos é elucidativo: As Colónias nas 
suas Relações com o Mar, de Ernesto de Vasconcelos, 1901; Esquadrilhas Coloniais, de João 
Baptista Ferreira, 1902; A Nossa Legislação Ultramarina, de J. C. Carvalho Pessoa, 1902; A 
Marinha e a Guerra (Agosto de 1914 e Agosto de 1915), de A. J. Balfour, 1914; Organização 
Militar-Colonial - Marinha, de Carlos Pereira, 1924; A Navegação Mercante Nacional entre 
a Metrópole e as Colónias e entre Estas, de Henrique M. Correia da Silva, 1924; Histoire de 
l’Atlantique - Reflexões Portuguesas, de Gago Coutinho, 1949; Alguns Aspectos da Evolução do 
Litoral Português, de Fernando Castelo-Branco, 1957; Do Tráfego Fluvial e da sua Importância 
na Economia Portuguesa, de Fernando Castel-Branco, 1958; The Atlantic Seaways, de Glyn 
Daniel, 1961; A Geopolítica e o Mar, de Fernando Simões Coelho da Fonseca, 1971; Pers-
pectivas de Investigação e de Exploração do Mar, de José Augusto Barahona Fernandes, 1976; 
Resultados da Exploração Geológica dos Fundos Marinhos e suas Perspectivas Futuras, de João 
Telo Pacheco, 1976; O Direito do Fundo do Mar de E. H. Serra Brandão, 1976; Panorama 
e Perspectivas da Cartografia Portuguesa, vários autores, 1980; A Zona Económica Exclusiva - 
História e Aspectos Jurídicos, de Manuel P. B. Limpo Serra, 1981; A Evolução Histórica das 
Zonas Húmidas e do seu Interesse - Os Paúis, de Carlos M. L. Baeta Neves, 1981; A Energia das 
Ondas, de António Falcão, 1983; Energia das Marés, de Vidal de Abreu, 1983; A Energia dos 
Oceanos - Conversão de Energia Térmica dos Oceanos, de Penaforte e Costa, 1983; As Regiões 
Polares - Aspectos Históricos e Jurídicos, de Manuel P. B. Limpo Serra, 1983; As Regiões Polares - 
Aspectos Meteorológicos, de Alfredo Victor, 1983; As Regiões Polares - Aspectos Oceanográficos, de 
Gonçalves Cardoso, 1983; As Regiões Polares - Aspectos Biológicos, de Luís Saldanha, 1983; As 
Relações Internacionais antes de Hugo Grotius, de E. H. Serra Brandão, 1984; Portugal e a Zona 
Económica Exclusiva, de E. H. Serra Brandão, 1985; Portugal e os Recursos do Mar, de José 
Augusto Barahona Fernandes, 1985; Aproveitamento das Potencialidades Marítimas Nacionais, 
de Abílio F. da Cruz Júnior, 1985; Jornadas sobre o Transporte Marítimo e o Desafio Europeu, de 
vários autores, 1986; A Redescoberta dos Oceanos, de E. H. Serra Brandão, 1998; A Sociedade 

21 Ibid, citado em 18, p. 179.
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de Geografia e o Mar, de José Bastos Saldanha, 1999; O Cambar das Velas nas Caravelas dos 
Descobrimentos – Uma Tentativa de Explicação, de José Felgueiras, 1999; Ambiente, Cultura 
e Navegação nas Ilhas de Querimba – Embarcações, Marinheiros e Arte de Navegar, de Carlos 
Lopes Bento, 2001; Entre o Minho-e-Douro na Odisseia Marítima numa Viagem de 5 Séculos, 
de José Bernardino Amândio, 2001; Exploitation et Gestion des Ressources Vivants de l’Océan, 
de François Carré, 2002, Preservação do Vasto Património Marítimo-Cultural de Portugal, de 
José Bastos Saldanha, 2003; Património e Identidade Marítima: Transmitir, Reinventar e Utili-
zar a Herança Marítima e Piscatória Portuguesa, Carlos Diogo Moreira, 2003; Da Invenção da 
Palavra Cartografia ao CD-ROM dos Tesouros da Cartografia da Sociedade de Geografia de Lis-
boa, José Manuel Garcia, 2003; Saber Ictiológico e suas Aplicações em Portugal, Carlos Almaça, 
2004; O Último Quartel do Século XX – O Consulado da Marinha, de E. H. Serra Brandão, 
2005; Identidades Colectivas, Identidades Marítimas e Comunidades Ribeirinhas, Carlos Diogo 
Moreira, 2007; Conservação da Biodiversidade, Ecologia e Biogeografia, Carlos Almaça, 2008; 
Humboldt ou a Refundação da Geografia Contemporânea, Sérgio Claudino, 2008; Comemora-
ção dos 150 Anos do Nascimento do Almirante Gago Coutinho e dos 50 Anos da sua Morte, AA. 
VV., 2009; Identidades Colectivas, Identidades Marítimas e Comunidades Ribeirinhas, Car-
los Diogo Moreira, 2010; No Sesquicentenário da Ascensão ao Trono do Rei D. Luís, o Rei 
Marinheiro, Nuno Vieira Matias, 2011; Culturas Marítimas: Uma Pesquisa Bibliográfica, João 
Freire, et al., 2013; Valorização Sustentável do Oceano, Miguel Marques, 2013.

Uma justa alusão é devida ao supracitado artigo A Geopolítica e o Mar da autoria do então 
capitão-de-fragata Fernando Coelho Simões da Fonseca pela abordagem inovadora e multi-
disciplinar dos diversos usos marítimos e dos problemas que lhes estavam associados; con-
tributo notável que não perdeu atualidade, constituindo uma importante referência para os 
estudiosos da afirmação do poder do estado no mar e a partir dele.

E não deixa de ser importante evidenciar, à luz da legenda Por mares nunca d’antes navega-
dos, o ecletismo científico e cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa por intermédio das 
atividades desenvolvidas por comissões gerais permanentes e secções profissionais. O tema 
sobre o mar tem sido transversal a todas elas; no entanto, importa relevar a atividade consis-
tente que lhe tem sido dedicada pelas Secções de Transportes e de Geografia dos Oceanos. A 
primeira foi criada em 1985 e na sua dinâmica atividade vem pugnando, entre outros aspetos, 
pela recuperação e desenvolvimento da indústria do transporte marítimo e fluvial e a sua inte-
gração na cadeia de abastecimento, além de tópicos associados com o uso comercial do mar.

A Secção de Geografia dos Oceanos foi criada em 1976 com a pretensão de se dedicar 
ao estudo e difusão de problemas relacionados com o aproveitamento dos recursos do mar. 
Da sua profícua atividade resultou a organização de cinco ciclos de conferências sobre “A 
Exploração do Espaço Marítimo”, em 1976; “A Exploração da Zona Económica Exclusiva 
Portuguesa”, em 1980; “O Aproveitamento da Energia dos Oceanos”, em 1983; “As Regiões 
Polares”, em 1983; e “O Petróleo dos Oceanos”, em 1985. A maior parte delas foi publi-
cada no Boletim. A Secção relançou a sua atividade em 1999 sob a designação de Jornadas A 
Sociedade Civil e o Mar para contemplar três objetivos: A Governação Duradoura dos Oceanos 
sobre a postura moderadora da sociedade civil face à intervenção do Estado e dos mercados 
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na gestão dos oceanos e das zonas costeiras e a Divulgação do Conhecimento do Mar, ou seja 
a vulgarização do conhecimento oceanográfico; e ainda a celebração do Dia do Mar, como 
oportunidade para refletir sobre a temática dos oceanos e das zonas costeiras e para prestar 
homenagem a quem se tenha distinguido no desenvolvimento e divulgação do conhecimento 
do mar. Em cada ano, foi previamente escolhido um tópico atual que permitiu centrar a 
concretização das Jornadas, conferindo-lhe solenidade através da aposição do carimbo do Dia 
Nacional do Mar e a cunhagem de medalha comemorativa. Em seguida elencam-se algumas 
realizações das Jornadas:

– O lançamento da celebração do Dia Nacional do Mar e a adesão por todo o País é um 
indicador indesmentível de que, pelo menos, nesta data aniversariante o Mar é tema recor-
rente de media, instituições e participantes;

– Em 2004, a criação da Rede Nacional da Cultura do Mar, posteriormente designada 
Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios, para preservar e divulgar a memória das 
comunidades ribeirinhas, tendo iniciado em 2011 no Município da Póvoa de Varzim a sua 
itinerância transcomunitária bienal que transmitiu em 2014 ao Município de Esposende;

– O contributo para a criação e desenvolvimento de um ambiente propício à chamada lite-
racia plural do Oceano, referindo-se, em particular, a Rede Nacional da Cultura dos Mares 
e dos Rios e, mais recentemente, a atualização periódica da Agenda do Oceano que, identi-
ficando as questões relativas ao oceano e às suas margens, permite o seu acompanhamento e 
eventual debate.

Perante os instantes desafios que Portugal defronta neste século, em especial o caminho 
para a sustentabilidade, e as potencialidades de intervenção que a Sociedade de Geografia de 
Lisboa pode colocar ao serviço nacional, importa enaltecer a perenidade da elevada consciên-
cia cívica e patriótica que animou os seus fundadores, a importância nacional do seu patri-
mónio científico, histórico e cultural único que foi acumulado ao longo de uma intensa e 
diversificada atividade e, por fim e não menos importante, o seu contributo inestimável para 
fomentar o encontro de culturas, convergente com a tendência contemporânea de abertura 
inevitável das sociedades, mas com salvaguarda da sua identidade.

A Marinha

À análise histórica da Marinha Portuguesa é indispensável para discernir as constantes da 
sua evolução na última centúria e meia, especialmente quando a apresentação está condicio-
nada a uma síntese, que se pretende seja, ao mesmo tempo, esclarecedora e rigorosa. António 
Telo22, na introdução ao papel do poder naval no Portugal contemporâneo, aponta para «a 
imagem de uma instituição reduzida em termos quantitativos, mas que é uma das tecnica-
mente mais desenvolvidas no Portugal contemporâneo, que funciona como multiplicador de 
forças para permitir a concretização parcial das estratégias definidas, elemento importante de 
modernização da sociedade, elo de ligação privilegiado aos poderes marítimos que dominam 

22 TELO, António J. História da Marinha Portuguesa – Homens, Doutrinas e Organização 1824-1974 (Tomo I), Aca-
demia de Marinha, Lisboa, 1999, pp. xvii-xix.
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o Atlântico e são a principal referência externa de Portugal nos últimos séculos e, função nor-
malmente esquecida mas muito importante, fator de equilíbrio interno de ação normalmente 
decisiva». Rejeita «dizer que o poder naval não tem importância no Portugal contemporâneo 
porque se perdeu a capacidade de exercer um controlo dos oceanos. Assim seria se o País fosse 
um grande poder que precisasse de controlar diretamente uma parte dos oceanos para as suas 
estratégias vitais. No caso concreto acontece exatamente o contrário: a importância do poder 
naval aumenta porque ele se torna um fator multiplicador de forças numa altura em que o 
peso relativo do País no sistema internacional diminui e os seus recursos são mais escassos». 
Sobre a atividade naval na época contemporânea define-a como «muito própria e específica, 
adaptada às suas realidades, virada para quatro vertentes principais, cada uma a exigir técni-
cas e meios autónomos que variaram ao longo do tempo: a defesa do Império, a defesa dos 
portos e costas, a valorização geográfica do Atlântico português (como forma de garantir o 
apoio dos aliados e proteger a navegação própria), a ação interna». Sobre a aplicação do poder 
naval, considera-o no seu melhor quando «é orientado por uma doutrina que compreende o 
seu papel original, diferente das marinhas dos grandes poderes, e que desenvolve sobretudo a 
poeira naval, a miríade de pequenos navios que garantem as funções estratégicas da Armada, 
mas que não impressionam. É no comando e controlo das pequenas unidades que se desen-
volve por vezes uma atividade notável, acompanhada de uma doutrina e até de uma técnica 
original. As qualidades de imaginação, improvisação e ação individual dos portugueses têm 
sempre campo para desabrochar».

Em 200523, a Marinha Portuguesa elencou as seguintes funções: defesa militar e apoio à 
política externa; segurança e autoridade do Estado e; desenvolvimento económico, científico 
e cultural. Deste modo, se concretiza o paradigma operacional de duplo uso, um modelo de 
intervenção que se tem vindo a consolidar há mais de 200 anos em que se alia a intervenção 
naval de uma armada com o desempenho de serviço público de uma guarda costeira, o que 
permite racionalizar o emprego dos parcos recursos nacionais, conferindo-lhe eficiência. 

João Freire24 aborda aspetos sociológicos da Marinha e da sua relação com a sociedade por-
tuguesa em que refere ser depositária de um conjunto rico de valores e referências históricas 
e humanas que exemplifica do modo seguinte: alguma comparticipação no mito das Des-
cobertas; uma arreigada noção de serviço, em prol da coletividade com coragem, abnegação 
e humanidade, tanto na guerra como na paz; um conjunto de atributos profissionais geral-
mente reconhecido por aqueles que têm a oportunidade de lidar mais proximamente com o 
pessoal da Armada em atos de serviço e uma surpreendente prática de convivialidade e cor-
dialidade nas relações interpessoais. Numa análise da instituição, assinala a existência de uma 
dupla identidade profissional, a militar e a marinheira, um fenómeno singular que complexi-
fica, valoriza e enriquece a Armada e a distingue no contexto das Forças Armadas e da própria 

23 SARDINHA MONTEIRO, Nuno «Mahan, Corbett e o Poder Naval no Séc. XXI», in O Poder do Estado no Mar 
e a História – XI Simpósio de História Marítima, Academia de Marinha, Lisboa, 2013, pp. 503-4.
24 FREIRE, João M. «Aspectos Sociológicos da Marinha e da sua Relação com a Sociedade Portuguesa: Valores, 
Normas e Mudança Social», in Dia do Mar 2004, Academia de Marinha, Lisboa, 2004, pp. (xix)44-7.
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sociedade portuguesa; e adianta as suas especiais responsabilidades na preservação da história 
e das tradições marítimas e na preservação e valorização dos valores próprios. Na sua opinião, 
«a Marinha representa um microcosmos social original onde se combinam elementos de pré-
modernidade, modernidade e já sintomas de pós-modernidade (técnica pelo menos)» e «num 
mundo onde tudo se inscreve num programa de mudanças, é muito importante que persis-
tam instituições antigas, capazes de simbolizarem a perenidade de certos valores. O que não 
é incompatível com a modernização e atualização das suas missões e processos de trabalho». 

No plano cultural, refira-se a criação do Grupo de Estudos de História Marítima em março 
de 1969, que em pouco mais de um ano se transformou no Centro de Estudos da Marinha, 
ampliando o seu âmbito às artes, letras e ciências. Em 1978, o Centro de Estudos deu lugar 
à Academia de Marinha, tendo por missão promover e desenvolver os estudos e divulgar os 
conhecimentos relacionados com a história, as letras, as artes e as ciências e tudo o mais que 
diga respeito ao mar e às atividades marítimas. O seu grande impulsionador, o Almirante 
Sarmento Rodrigues, ilustre marinheiro e humanista, que foi eleito primeiro presidente, fun-
damentava a imperiosidade desta criação25: «Dificilmente se compreende que numa Nação 
cuja principal grandeza teve origem no mar, que Além do Mar foi consolidar a sua indepen-
dência, que do Mar recolheu as suas maiores glórias, que ainda depende grandemente do mar 
para a sustentação da sua unidade e da sua própria vida não exista um organismo de cultura 
que ao Mar seja especialmente dedicado, do nível intelectual e patriótico de uma Academia 
de Marinha».

A propósito, menciona-se a comunicação “Os Marinheiros na Presidência da Sociedade 
de Geografia de Lisboa” que foi apresentada na Academia de Marinha pelo Presidente da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor catedrático Luís Aires-Barros, em 7 de dezem-
bro de 201026. Dela se transcreve o início: «Foram oito os prestigiosos Oficiais da Armada 
Portuguesa que ocuparam a presidência da Sociedade de Geografia de Lisboa. Muitos mais a 
serviram na sua Direção e inclusivamente no importante posto de Secretário-Geral. Os mari-
nheiros a que vamos dedicar algumas linhas, procurando salientar as extraordinárias facetas 
que fazem deles todos homens de eleição, foram o Almirante Pereira Sampaio, presidente 
entre 1891 e 1893; o Almirante Ferreira do Amaral, presidente entre 1894 e 1908, sendo 
a presidência mais longa da Sociedade de Geografia de Lisboa exercida pela mesma pessoa; 
o Almirante Almeida d’Eça, presidente entre 1922 e 1924; o Almirante Azevedo Coutinho 
presidente entre 1940 e 1944; o Almirante Fernando Fonseca, presidente entre 1975 e 1978; 
o Almirante Barahona Fernandes, presidente de 1978 a 1983; o Comandante Serra Brandão, 
presidente de 1983 a 1988 e, por fim, o Almirante Sousa Leitão que presidiu aos destinos da 
nossa Sociedade de 1988 a Janeiro de 2000 quando faleceu».

25 SARMENTO RODRIGUES, Manoel, intervenção em dezembro de 1978, apud OLIVEIRA, R. «Académico-
-Marinheiro» in Almirante Sarmento Rodrigues (1899-1979) – Testemunhos e Inéditos no Centenário do seu Nascimento, 
Academia de Marinha e Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, 1999, p. 272.
26 AIRES-BARROS, Luís, «Os Marinheiros na Presidência da Sociedade de Geografia de Lisboa», comunicação de 
7 de dezembro de 2010, Academia de Marinha, pp. (xxxvi)1-2. http://academia.marinha.pt/PT/edicoes/Paginas/
Versao_Digital.aspx, consultada em 2015.07.24.

http://academia.marinha.pt/PT/edicoes/Paginas/Versao_Digital.aspx
http://academia.marinha.pt/PT/edicoes/Paginas/Versao_Digital.aspx
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A Importância Renovada do Mar27

No sistema internacional, o mundo está envolvido por um ambiente estabilizante que os 
oceanos e as suas margens privilegiadamente propiciam pela imensidão, ecossistemas e recur-
sos próprios, o que tem incidências múltiplas, em particular na estabilidade ambiental, por 
estar na origem da vida e ser seu refúgio último, e na estabilidade estratégica, devido à mobili-
dade global, em que o meio aeroespacial é coadjuvante necessário.

Os oceanos propiciam uma via de comunicação que utilizada com propósito político-es-
tratégico ou comercial tem permitido conhecer os limites geográficos da Terra, facilitar o 
contacto e a permuta de culturas e civilizações e equilibrar o pendor geopolítico continental.

Os oceanos fazem parte do sistema global, concorrendo com as suas funções para a estabi-
lidade ambiental; numa perspetiva antropocêntrica, o homem tem considerado tais funções 
como serviços ao seu dispor, aproveitando os bens produzidos. Portanto, o sentido utilitário 
dos oceanos é polissémico: ele pode significar ou uma aproximação ecológica (respeitadora 
das funções do ecossistema) ou uma aproximação egocêntrica (centrada apenas na apropria-
ção de serviços e bens). As funções do ecossistema oceânico são a regulação dos componen-
tes químicos da atmosfera, a modulação meteorológica e do clima, a capacidade de resposta 
a variações ambientais, o controlo da erosão e a retenção de sedimentos, a reciclagem de 
nutrientes, o controlo biológico ou a regulação das populações nos níveis tróficos e os locais 
de refúgio ou habitat para residência fixa ou transitória de populações. Os serviços e bens 
proporcionáveis pelos oceanos são o tratamento de resíduos e o controlo da poluição, a pro-
dução de alimentos, a produção de matérias-primas, os recursos biotecnológicos, as atividades 
de recreio e a dimensão cultural nas expressões estética, educativa, espiritual e científica. O 
estado do ambiente e, em particular, a saúde dos oceanos são indicadores inestimáveis sobre a 
sustentabilidade dos modelos e políticas de desenvolvimento perseguidos pelo homem.

O Mar Português

As águas atlânticas enquadrantes do Portugal interterritorial representam além do pro-
fundo significado da Memória Marítima, um espaço de coesão crucial da Nação por vezes 
não entendido como tal28 e o ativo último da nossa dignidade como Estado independente 
por lhe conceder autonomia geopolítica. Interessa, pois, meditar sobre as vulnerabilidades que 
impendem sobre o Mar Português e depois nas suas possibilidades.

Numa leitura geopolítica inspirada em Mackinder sobre a construção europeia, constata-
se o seu forte pendor continental com deslocação para leste do pivot central e consequente 
aumento, inexorável, da condição periférica das regiões marítimas ocidentais.

27 BASTOS SALDANHA, José «A Sociedade de Geografia de Lisboa e o Mar», in Boletim da SGL, Série 117−n.º 
1-12, Lisboa, 1999.
28 De entre as Tarefas Fundamentais do Estado, enunciadas no Artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa 
(VII Revisão Constitucional de 2005), refira-se: «g) Promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território 
nacional, tendo em conta, designadamente, o carácter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira».
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O reconhecimento em 1989 dessa condição com a criação política em torno do arco atlân-
tico de um foco de desenvolvimento em desafio ao pivot central, que se gorou. Com o lança-
mento da Estratégia Marítima da União Europeia para a área do Atlântico de 21 de novembro 
de 2011, a Comissão Europeia pretendeu contrariar aquela tendência, anunciando que o 
Atlântico não é periférico para os interesses e o processo de decisão europeus29.

A crescente abrangência da Política Marítima Integrada sobre as seguintes políticas trans-
versais: Crescimento azul, conhecimento e dados sobre o meio marinho, ordenamento do espaço 
marítimo, vigilância marítima integrada e estratégias para as bacias marítimas.

A nossa quase dependência externa para afirmar o Mar como o principal ativo de Portugal, 
porquanto a exequibilidade para a execução das medidas da Estratégia Nacional para o Mar 
2013-2020 depende da existência de fundos disponíveis por parte das entidades públicas 
competentes30 31.

Falta de articulação entre os principais documentos programáticos sobre a intervenção do 
Estado no Mar, tais como o Conceito Estratégico de Defesa Nacional e a Estratégia Nacional 
para o Mar32.

A existência comprometida na economia marítima nacional de um cluster do mar devido à 
fraca cooperação e competição entre setores económicos e incipientes relações intersectoriais33.

Não existe complementaridade entre os modelos de ordenamento e gestão do espaço marí-
timo e de ordenamento do território e ausência de articulação com a Estratégia Nacional de 
Gestão Integrada da Zona Costeira34.

29 KAMANEKI, Maria, Intervenção em Lisboa a 28 de novembro de 2011 por ocasião do lançamento da Estratégia 
Marítima da União Europeia para a área do Atlântico, apud SIMÕES, P. «Política Marítima Integrada da União 
Europeia: Origem e Desenvolvimentos Recentes» in Maria Scientia – Revista Científica Eletrónica, 8, Universida-
de Católica Portuguesa, Lisboa, novembro de 2014, p. 73. http://www.iep.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/
LIAM/Maria%20Scientia_n8.pdf, consultada em 2015.07.23.
30 Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2014, de 12 de fevereiro, n.º 5.
31 O Acordo de Parceria Portugal 2020, adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, considera o caráter transversal 
da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 e a sua concretização passa pelo apoio proporcionado pelo Fundo Eu-
ropeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e pela mobilização dos Fundos da Política de Coesão; a mesma Estratégia 
recebe financiamento de outras fontes, nomeadamente o Horizonte 2020 (Blue Growth Package), e o Life, COSME, 
Connecting Europe Facility, bem como o mecanismo financeiro do EEA 2009-2014, o financiamento do BEI e 
o investimento privado. https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/1.%20AP_Portugal%20
2020_28julho.pdf, consultado em 2015.07.23. 
32 MOREIRA, Adriano A Renovação do Conceito Estratégico Nacional e o Mar, Comunicação apresentada em 14 de 
janeiro de 2014, Academia de Marinha, Lisboa, 2014, p. 4. http://academia.marinha.pt/PT/edicoes/Documen-
ts/2014/A_RENOVA%C3%87%C3%83O_DO_CONCEITO.pdf, consultada em 2015.07.24.
33 SALVADOR, Regina, FERREIRA, Ana M., SIMÕES, Abel e GUEDES SOARES, Carlos, «Análise Qualitativa 
e Quantitativa do Cluster do Mar Português», in Maria Scientia – Revista Científica Eletrónica, 7, Universidade 
Católica Portuguesa, Lisboa, março de 2014, p. 73. http://www.iep.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/LIAM/
Maria%20Scientia_n7.pdf, consultada em 2015.07.23.
34 A Lei de Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional (Lei n.º 17/2014, de 10 
de abril) e a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei 
n.º 31/2014, de 30 de maio), remetem uma (Art. 27º) e outra (Art. 45º) para uma «articulação e compatibilização a 
definir em diploma próprio» prevendo, em certos casos, «uma coordenação integrada de ordenamento».

http://www.iep.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/LIAM/Maria%20Scientia_n8.pdf
http://www.iep.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/LIAM/Maria%20Scientia_n8.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/1.%20AP_Portugal%202020_28julho.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/1.%20AP_Portugal%202020_28julho.pdf
http://academia.marinha.pt/PT/edicoes/Documents/2014/A_RENOVA%C3%87%C3%83O_DO_CONCEITO.pdf
http://academia.marinha.pt/PT/edicoes/Documents/2014/A_RENOVA%C3%87%C3%83O_DO_CONCEITO.pdf
http://www.iep.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/LIAM/Maria%20Scientia_n7.pdf
http://www.iep.lisboa.ucp.pt/resources/Documentos/LIAM/Maria%20Scientia_n7.pdf
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Não é possível garantir a prossecução eficiente de quaisquer políticas públicas do mar sem 
adequado conhecimento científico tomado numa aceção multidisciplinar.

Os importantes recursos financeiros a dedicar a investimento no mar em Portugal, além 
do incentivo para uma via de sustentabilidade no crescimento económico e na criação de 
emprego, devem ter impacte significativo na inovação através da dinamização das Ciências 
do Mar e de outros ramos de Ciência afins e nas saídas profissionais dos formados do ensino 
superior.

Elencam-se como possibilidades:
O reequilíbrio da opção atlântica de Portugal face à dominadora construção europeia de 

marcado cariz continental.  
O conceito estratégico nacional como enquadramento político-estratégico essencial ao 

equilíbrio das circunstâncias atlânticas e europeias de Portugal e necessário à formulação 
inequívoca dos reais interesses nacionais e à sua prossecução a prazo (uma geração) por inter-
médio dos objetivos políticos atuais sem perder de vista as tarefas constitucionais do Estado 
Português35.

A extensão da plataforma continental portuguesa.
A valorização do Mar Português por via da operacionalização e aplicação a longo prazo 

(duas gerações) do conceito de desenvolvimento sustentável.
Tal como no passado, o chamamento da genialidade do Povo Português na busca de para-

digmas originais de modo a garantir a independência nacional e a criar as condições políticas, 
económicas, sociais e culturais que a promovam. 

O Mar Português está vivo! O apelo está lançado a todos os patriotas para que o saibam 
cumprir!

35 Ibid, citado em 31, p. 1.
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O Património cultural material e imaterial associado a uma instituição como a Sociedade 
de Geografia de Lisboa, que viveu momentos particularmente importantes na viragem de 
dois séculos, incorpora memórias que interessa preservar, interpretar e divulgar.

Herança, património, busca de uma identidade, entre outras de uma identidade individual, 
da identidade de uma comunidade, de um país ou de uma instituição. Busca de uma identi-
dade, em muitos casos, apaziguadora das nossas memórias passadas ou de uma interpretação 
virtual do significado ou significados desse património. 

Poderemos afeiçoar o nosso discurso aos momentos políticos, mas o património está aí para 
nos “desaconchegar” sujeitando-se às nossas interpretações mais ou menos convincentes, mais 
ou menos convenientes.

Aguarda que nos lembremos do seu testemunho. Aguarda que interpretemos a sua ligação 
aos sujeitos que lhe deram forma e conteúdo, às intenções da sua recolha, preservação e divul-
gação. Aguarda que consigamos ligá-lo à sua imaterialidade, que apesar de intangível, é a sua 
razão de existir.

Eis em breves palavras o que nos “atormenta e desafia” tendo à nossa guarda uma materiali-
dade e imaterialidade ímpar pela qual os nossos antepassados tanto lutaram. Pelo património 
da SGL perpassam inúmeras histórias desse empenho, dessa vontade e dessa determinação.

A Sociedade de Geografia ficou oficialmente constituída após a sua primeira sessão, rea-
lizada no dia 3 de Abril de 1876, embora se considere a data de 10 de Novembro de 1875 
como o marco histórico da sua criação.

Nos seus primeiros Estatutos, cuja redacção final é de 31 de Dezembro de 1875, ficava 
expresso que se propunha: «(...) explorar cientificamente, os diversos ramos, princípios, relações, 
descobertas e progressos da geografia (...)», evidenciando desde logo a necessidade da aplicação 
prática dos resultados entretanto obtidos, tanto em ambiente metropolitano como ultramarino.

Para atingir os fins previstos deveria a SGL organizar congressos científicos, conferências, 
cursos livres, sessões, concursos, corresponder-se com outras instituições científicas e ainda 
algo que nos interessa aqui realçar: formar bibliotecas, arquivos e museus. 

Note-se que em 1876 a Sociedade de Geografia possuía, para além de 123 sócios ordiná-
rios, cerca de 122 sócios correspondentes. Entre estes últimos destacamos, a título de exemplo, 
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nomes como: Alexandre Herculano (1810-1877); Gabriel de Mortillet (1821-1898), arqueó-
logo e antropólogo francês; José Anchieta (1832-1897), célebre explorador e naturalista por-
tuguês; Ernesto do Canto (1831-1900), historiador,  bibliófilo e político açoriano; F. Martins 
Sarmento (1833-1899), arqueólogo e escritor; Verney L. Cameron (1844-1894), explorador 
africano; Joaquim Martins de Carvalho (1822-1898), jornalista; Ferdinand de Lasseps (1805-
1894), um dos promotores da construção dos canais do Suez e do Panamá; Henrique Dias 
de Carvalho (1843-1909), militar, cientista e explorador africano; Feliciano Bordalo Pinheiro 
(1847-1905), ligado à criação da fábrica das Caldas da Rainha ou ainda Feliciano Marques 
Pereira (1839-1881), jornalista, diplomata e historiador. 

Os fundadores da SGL propunham-se cumprir um dever para com a Ciência, « (...) essa 
grande luz  que a todos nos alumia (...)»1, mas também para com a Pátria. Neste sentido, 
pretendiam ligar o país ao “convívio scientífico” do mundo civilizado ao cultivar as ciências 
geográficas. Tentavam dissipar as críticas e a imagem negativa que o país tinha no exterior. 

A convicção de que seria possível educar e instruir através de exposições - nacionais, uni-
versais, internacionais ou mesmo coloniais -, trocar ideias comparando experiências técnicas 
e científicas e até permutar colecções científicas entre museus, influenciou necessariamente os 
fundadores da Sociedade (Cantinho, 2005a:126).

Nas últimas décadas do séc. XIX as propostas no seio desta instituição consubstanciavam-
se na difusão de algo que, na sua essência, ainda se encontrava em gestação: as vantagens em 
aderir ao movimento geográfico e civilizador de África. Ou seja, interessar e mobilizar os 
portugueses para a posse efectiva, exploração e ocupação das colónias. Estava-se perante o 
grande desafio de como civilizar. A questão colonial seria um dos grandes debates que urgia 
incentivar (Idem:243).

Em 1878 o sócio Francisco Adolfo Coelho (1847-1919) defendia que a solução a dar à 
questão colonial, na sua vertente de colonização, passava primeiro que tudo pelo conheci-
mento do africano através da “via etnográfica”. Segundo ele o estudo etnográfico seria o meio 
mais adequado para resolver as questões africanas (Idem:220). 

Três anos depois (1881) este mesmo sócio teria ocasião de explicitar o seu ponto de vista 
relativamente à metrópole, defendendo mais uma vez que a recolha de colecções era um dos 
grandes passos que teria que ser dado, para se poder desenvolver o estudo etnológico do povo 
português. Para Coelho a organização de um museu etnográfico nacional, bem como, a 
realização de exposições eram meios seguros para resolver diversos problemas que Portugal 
enfrentava, tanto em ambiente metropolitano como colonial. 

Algumas das componentes, que norteariam a construção de um discurso colonial que a 
SGL protagonizaria, assentavam no princípio da inversão da imagem negativa que a maior 
parte dos portugueses tinha das colónias africanas (Idem:247). 

De entre os vários meios colocados em prática para se atingir esse objectivo, podemos 
salientar: a componente do ensino, com a implementação e desenvolvimento de todos os 

1 Ver “Requerimento da Comissão Instaladora…” in Relação nominal dos sócios desde a fundação…, Lisboa, A Liberal, 
1900, p. V. 
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graus do Ensino Geográfico; a constituição de fundos documentais, bibliográficos e carto-
gráficos de modo a permitir fundamentar os conhecimentos geográficos, consolidar a história 
da presença portuguesa no mundo e facultar aos estudiosos os meios necessários para o seu 
trabalho de investigação e divulgação; a componente editorial com a publicação ininterrupta 
de um Boletim (1876) como órgão fundamental de difusão da temática colonial2; e por 
último a componente expositiva e museológica, que permitiria divulgar as suas ideias de 
exploração e ocupação efectivas, bem como, incentivar o desenvolvimento da etnografia e 
antropologia no nosso país. 

Estas são sem dúvida algumas das questões que devem ser elencadas se quisermos entender 
a lógica da constituição de um património, que está intimamente ligado à política colonial 
portuguesa ao longo de quase um século, ou seja entre 1875 e 1974. 

Passo a falar um pouco sobre a BIBLIOTECA e a CARTOTECA que lhe está associada:

BIBLIOTECA

Não vou ser exaustiva, uma vez que já foram publicados alguns textos sobre o assunto, 
nomeadamente nos “Tesouros da Sociedade de Geografia de Lisboa” em 2001. Apesar disso, 
interessa evidenciar os seguintes aspectos:

Em Maio de 1876 Luciano Cordeiro anunciou a oferta de livros por parte de alguns sócios, 
dando-se assim início à constituição da mais rica biblioteca em temas coloniais no nosso país. 

Nos Boletins nºs 2 e 3 (1877 e 1878) foi publicado o primeiro “Catálogo provisório de 
mapas e livros” que a biblioteca possuía. 

Em 1880 deu-se uma importante incorporação patrimonial por virtude do Decreto de 
12 de Agosto, que determinou a integração da Comissão Central Permanente de Geografia 
(CCPG), até aí sob a tutela da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, na 
SGL. Vinte e seis dias após a publicação do referido decreto de fusão, as colecções da antiga 
CCPG deram entrada na Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Na mesma ocasião o Estado decidiu incorporar nesta instituição os livros da biblioteca do 
marquês do Lavradio, que tinha acabado de adquirir em leilão. 

Nesse mesmo ano, em virtude destas incorporações, foi elaborado um “Inventário Provisó-
rio da Biblioteca e Colecções da SGL – Livros: Obras Avulsas”. Neste foram descriminadas as 
obras que pertenciam ao fundo inicial da SGL, as que tinham transitado da antiga CCPG e 
ainda o núcleo relativo à biblioteca do marquês do Lavradio. De acordo com este inventário, 
das cerca de 1371 obras avulsas: 771 tinham pertencido à CCPG; 259 tinham origem na 
biblioteca do marquês do Lavradio (na sua maior parte subordinadas à grande temática da 
literatura de viagens e em menor número à questão do tráfico de escravos); e as restantes 341 
provinham do fundo inicial da SGL.

Ainda em 1880 o primeiro presidente da SGL, Visconde de S. Januário, ofereceu a sua 
biblioteca particular.

2 Em 1883 a Sociedade de Geografia enviava o Boletim, como oferta ou permuta, para 286 instituições das quais 
cerca de 90 eram nacionais. 
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Em 1886 o sócio Borges de Figueiredo montou os serviços da biblioteca e vários índices e catálogos 
foram desde então publicados3: “I - Obras Impressas” (1890); “II - Mapas” (1891); “Obras Impressas 
- 1º Anexo” (1893); “Obras Impressas - 2º Anexo” (1897); “Obras Impressas - 3º Anexo” (1899).

Em 1892 a Sociedade fez a aquisição da importante Colecção Vidigueira4, constituída por 
2 maços de 69 documentos cada e 4 códices. Dois destes códices contêm manuscritos impor-
tantes que vão desde 1332 a 1800 d. C., nomeadamente o processo da posse e entrega das 
vilas da Vidigueira e de Frades a Vasco da Gama. 

Dentro desta política de aquisições, em 1896 existiam já mais de 10.000 volumes, 534 
manuscritos, 1634 mapas e 1835 moedas. Em 1950 a biblioteca possuía cerca de 60.000 
volumes e em 1977 estimava-se que o seu número fosse superior a 200.000.

Entre 1954 e 1963 foram publicados alguns catálogos importantes pelo então director da 
biblioteca, Júlio Gonçalves: “Bibliografia dos Descobrimentos e Navegação” (1954); “Biblio-
grafia do Ultramar Português - Índia” (1958); “Bibliografia do Ultramar Português – Macau 
(1959); “Bibliografia do Ultramar Português – Timor” (1961) e “Bibliografia do Ultramar 
Português – Angola” (1962-1963).

Entre 1970 e 1973, o então director da biblioteca António da Silva Rego, editou a “Biblio-
grafia do Ultramar Português – Moçambique” e quatro anos depois, fez publicar o “Catálogo 
- Amostra: evocativo do 1º Centenário da SGL (1875 - 1975) ”.

Reservados
Existem cerca de 6.000 manuscritos, cujo Catálogo foi organizado pelo Centro de Estudos 

Damião de Góis em 2000. Refira-se a título de exemplo os cadernos de campo de alguns 
exploradores ou viajantes: como sejam o “Álbum de Desenhos” e o “Livro de Itinerários” 
de Serpa Pinto; o “Livro de Apontamentos” de Brito Capelo; os “Álbuns da Viagem da 
Canhoeira Diu” do tenente Filipe Emílio de Paiva (1901); “Álbuns Chineses-China Trade”, 
sobre ocupações femininas e trajes da dinastia Qing (1644-1911); ou os desenhos de George 
Chinnery (1774-1852), pintor britânico que viveu em Macau entre 1825 e 1852.

Por último refiro três importantes espólios:

Espólio Silva Porto 
Espólio literário, diários, fotos, diversos manuscritos, cartas, etc., do nosso célebre serta-

nejo Silva Porto (1817-1890). Uma parte da sua documentação, já foi tratada/publicada por 
Maria Emília Madeira Santos em 1986.

Espólio Gago Coutinho 
Em 1948 Gago Coutinho (1869-1959) escrevia o seguinte sobre as suas intenções tes-

tamentárias: “Procuro e procurarei contribuir para o prestígio da Sociedade de Geografia. 
Continuarei a melhorar a minha importante biblioteca sobre navegação e descobrimentos, 
que já leguei.”

3 Em simultâneo o Museu dava início à publicação dos seus primeiros catálogos. Assinalamos uma iniciativa conjunta 
por parte da SGL na divulgação do seu património.
4 O inventário desta colecção foi publicado em 1960.
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O seu legado é constituído por um importante espólio documental e bibliográfico, que integra 
diversas obras raras de 650 títulos editados entre os séculos XVI e XX. Destacamos sobretudo as 
temáticas relativas à literatura de viagens, à arte de navegar ou aos descobrimentos portugueses. Dei-
xou-nos ainda: a bibliografia que editou entre 1902 e 1958 (130 títulos); espólio cartográfico, com 
especial destaque para espécies relativas às missões geodésicas; atlas; fotos; diplomas; cadernos de 
campo e diários da sua actividade científica; 46 livros de itinerários, 19 dos quais da autoria de Saca-
dura Cabral; manuscritos de outros exploradores - como sejam a colecção de cartas de Serpa Pinto 
ou os cadernos de campo de Brito Capelo e Roberto Ivens, relativos às expedições de 1877 e 1885. 

Sobre o referido espólio realizámos em 2009 uma exposição comemorativa, no âmbito da 
qual a SGL publicou um volume especial do seu boletim dedicado a este célebre marinheiro, 
geógrafo e aviador português, a quem a Sociedade deve uma dedicação impar5.

Fundo Feliciano Marques Pereira
Temos ainda que destacar o importante fundo documental de Feliciano Marques Pereira 

(1839-1881). Este diplomata que chegou a Macau em 1859 foi um dos sócios fundadores da 
Sociedade de Geografia. Participou em várias missões diplomáticas no Oriente, nomeadamente 
no Japão em 1860 e ocupou vários postos consulares: Hong Kong, Sião, Singapura e Malaca. 
Quando morreu, em 1881, tinha acabado de ser nomeado cônsul-geral na Índia inglesa. 

O valioso fundo documental deste jornalista e historiador relativo à sua vivência no Oriente, 
abarca diversos temas que incluem nomeadamente: textos sobre dialectos, correspondência par-
ticular, correspondência consular, fotografias, artigos sobre as relações Portugal/China, os pró-
prios tratados com a China, a questão do ópio ou as suas missões diplomáticas num Japão ainda 
feudal. Trata-se de um importante testemunho sobre um Oriente em profunda mudança6. 

Antes de concluir esta breve descrição sobre a Biblioteca da Sociedade de Geografia, inte-
ressa realçar que neste momento existem cerca de 70.000 monografias. Os dados de cerca de 
19.500 já se encontram informatizados. 

Para além das aquisições por compra a Biblioteca vai enriquecendo o seu acervo através das 
ofertas, nomeadamente dos autores que a consultam. Está aberta ao público onze meses por 
ano e organiza periodicamente diversas mostras subordinadas a diferentes temáticas. É fre-
quentada sobretudo por sócios e por investigadores nacionais e estrangeiros.

Destaca-se o papel que alguns bibliotecários/directores tiveram na dinamização da Biblioteca, 
a partir sobretudo de 1886. Refiro para além dos já citados Borges de Figueiredo, Júlio Gon-
çalves e António Silva Rego, nomes como: Jerónimo Câmara Manuel, João A. Lopes Galvão, 
Pedroso de Lima, Dr. Castelo-Branco e o seu actual director, o Sr. Professor João Pereira Neto. 

Saliento ainda o papel dos dois actuais técnicos superiores da Biblioteca Helena Grego e 
José Carlos Duque Silva, que de uma forma exemplar têm prestigiado o papel da Sociedade 
no seio da comunidade científica nacional e estrangeira.

5 O seu espólio integra ainda uma colecção de objectos pessoais, instrumentos de observação, condecorações, pintura, 
desenho, gravura e fotografias. 
6 A descrição pormenorizada do “Fundo Marques Pereira” da SGL, da autoria de Alfredo Gomes Dias, foi publicada 
em 2003 pela Fundação Oriente. 
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Por último não posso deixar de apresentar um testemunho que revela a importância da 
Biblioteca da SGL e da sua projecção internacional. Falo do grande historiador francês René 
Pelissier, que há mais de 40 anos trabalha temas relativos à colonização portuguesa e que nos 
anos 60 afirmava estar: “apaixonado pela mina de ouro que é a biblioteca da Sociedade de 
Geografia”. Chegando mesmo a pensar pedir a nacionalidade portuguesa para, como refere: 
“poder entrar no continente misterioso”.

CARTOTECA

A SGL possui um acervo sobejamente importante de cartografia antiga e actual, manuscrita 
e impressa.

Não é demais realçar o seu valor, evidenciado pelo número de investigadores nacionais e 
estrangeiros, que a ele acedem. As publicações estão aí para o revelar.

Em 1903/4 a Sociedade de Geografia, através do seu sócio Ernesto de Vasconcelos, organizou 
nas suas instalações a importante “Exposição de Cartografia Nacional”, para a qual solicitou 
a participação de diversas entidades nacionais e estrangeiras. O seu êxito foi enorme e pôde 
evidenciar a qualidade da cartografia que já possuía. A testemunhá-lo está o catálogo então 
publicado. Refira-se a título de exemplo: o “Portulano Genovês”, constituído por onze folhas 
desenhadas nos finais do séc. XVI princípios do séc. XVII ou a “Colecção de Atlas” constituída 
por 47 atlas universais e temáticos, entre os quais o “Atlas Manuscrito de Portugal” desenhado 
entre 1774 e 1801. Refira-se que a colecção de atlas conta hoje com cerca de 277 títulos.

Outras obras de grande valor cartográfico mais recentes:
“Monumenta Cartographica Africae et Aegypti” do Príncipe Youssouf Kamal, constituída 

por dezasseis volumes editados entre 1925 e 1957, ou a célebre “Portugaliae Monumenta 
Cartographica”, editada em 1960 pela Imprensa Nacional.

Destaca-se a existência de documentos cartográficos e iconográficos avulsos de Portugal e 
das ex-colónias (África, Ásia, América e Oceânia), bem como edições cartográficas de diversas 
instituições: nomeadamente da antiga Comissão de Cartografia (1883), do ex Instituto Geo-
gráfico e Cadastral, do antigo Serviço Cartográfico do Exército, dos ex Serviços Geológicos 
ou do extinto Instituto de Investigação Científica Tropical.

Entre 1881 e 1894 a SGL editou alguma cartografia relativa às ex-colónias (cartas itinerá-
rias, cartas hidrográficas ou plantas). 

Possui ainda diversas assinaturas de publicações periódicas importantes, nomeadamente a 
revista “Imago Mundi” desde o seu primeiro número (1935).

FOTOTECA

O acervo fotográfico da Sociedade de Geografia de Lisboa é constituído por vários milhares 
de provas, nomeadamente: provas fotográficas em papel (soltas e em álbuns); negativos em 
vidro; negativos em película; diapositivos de lanterna em vidro; postais.

Estas espécies resultam sobretudo de ofertas de sócios, que foram sendo organizadas geografica-
mente (ex-colónias portuguesas, Portugal, África do Sul, Norte de África, Mombaça…Japão ou 
Brasil) e cobrem um período que vai desde o início dos anos setenta do séc. XIX até aos nossos dias.
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Destacam-se alguns autores importantes, nomeadamente A. Cunha Moraes, Rocha Figuei-
redo, J. Silveira, A. Bobone; J. & M. Lazarus, Souza e Paul, Souza Machado, E. Biel, Cama-
cho ou M. Pereira.

Sobressaem os seguintes temas: caminhos-de-ferro, cidades, costumes, edifícios públicos, edifí-
cios religiosos, espólio museológico, eventos, festejos, sessões solenes, expedições científicas, expe-
dições militares, exposições coloniais, exposições internacionais, instalações da SGL, manufactu-
ras, missões religiosas, paisagens, pontes, povoações, retrato, roças, tipos humanos, vistas urbanas.

Refira-se a título de exemplo as seguintes colecções: Henrique José Monteiro de Mendonça; 
Jaime Ferreira; álbuns; negativos em vidro; diapositivos de lanterna (comerciais/autor); con-
junto de negativos em película; conjunto de negativos p/b safety; conjunto de negativos p/b 
de gelatina em suporte de vidro; conjunto de provas coladas sobre cartão (albumina, papel 
directo); conjunto de provas n/ montadas; cianotipia; imagens n/ fotográficas sob a forma de 
postais ilustrados, gravuras, desenhos…; imagens fotográficas sob a forma de postais, de car-
tão-de-visita; ou provas de grande formato.

Ao longo dos últimos anos o sócio Carlos Ladeira, tem vindo a desenvolver um trabalho 
de reorganização, classificação, limpeza, acondicionado em novas unidades de instalação e 
digitalização de todo este material, tendo em vista a sua preservação e posterior divulgação. 

MUSEU 

Em 1883 Luciano Cordeiro, em carta enviada ao Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, realçava o importante papel que as exposições poderiam ter 
para Portugal: “Illm.º Exm.º Sr.º - São as Exposições utilíssimos focos de ensinamento e de 
propaganda comercial que à parte de todos os resultados gerais (…) têm neste momento para 
os países coloniais como o nosso, um particular alcance económico (...) ”. 

Embora seja difícil resumir o percurso do Museu da SGL ao longo de mais de catorze déca-
das - com avanços, alguma estagnação e por fim reabilitação -, podemos evidenciar cerca de 
oito etapas fundamentais dessa evolução (Cantinho, 2005a).

1876-1883 
Logo após a fundação a SGL perante a inépcia demonstrada pelas instituições detentoras de 

colecções coloniais, nomeadamente o Museu Colonial de Lisboa criado em 1870 sob a tutela 
da então Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, os sócios da Sociedade 
começaram a formalizar o seu projecto museal na tentativa de inflectir o quadro das represen-
tações portuguesas nas exposições internacionais. Surge uma ideia de museu colonial no seio 
desta instituição privada.

1883-1892  
A realização da exposição Internacional de Amesterdão em 1883 seria encarada como um 

evento fundamental para a Sociedade de Geografia poder enriquecer o seu quadro de propa-
ganda colonial, com o desenvolvimento de um programa museológico, face às competências 
inerentes ao acordo estabelecido com o Estado em 1882. Neste sentido, em 1884 abriu ao 
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público o seu Museu. Ao longo de várias décadas diversos eventos expositivos iriam contri-
buir para o enriquecimento das suas colecções (Ver Quadro 1). 

1892-1897
Em 1892 o Estado optou por incorporar as colecções do Museu Colonial de Lisboa, que 

até essa data era tutelado pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, no 
museu da Sociedade de Geografia de Lisboa. Dessa fusão resultou a criação do Museu Colo-
nial e Etnográfico da SGL. 

Tirando partido do programa de âmbito museológico traçado pelo Governo para as come-
morações do IV Centenário da Índia e face às dificuldades crescentes em acondicionar e expor 
as colecções que já possuía, em 1897, a Sociedade de Geografia optou por transferir o seu 
museu para a sua actual sede na Rua das Portas de Santo Antão.

1897-1930
Após as obras de adaptação do edifício, que à data só possuía as paredes-mestras, o museu da Socie-

dade de Geografia de Lisboa foi instalado nas três galerias da extraordinária Sala Portugal, da autoria 
do arquitecto José Luís Monteiro. Este espaço passaria a constituir um dos principais polos culturais 
da capital. Segundo o “Relatório de 1897 - Pareceres e Projectos” as colecções etnográficas e os outros 
“produtos coloniais” atraíram um número nunca visto de visitantes e o espectáculo terá sido “impo-
nentíssimo e comovedor”. De acordo com a descrição: “(...) uma multidão de milhares de cidadãos, 
no qual o povo nunca faltara com o seu aplauso, percorreram a nova sede como em romaria (...)”. 

A partir dos anos vinte do séc. XX acentuam-se as dificuldades na renovação dos produtos 
coloniais que normalmente expunha. Como consequência verifica-se algum apagamento do 
museu e do número de visitantes (Ver Quadro 2).

O período que se seguiu caracterizou-se por uma tendência cada vez maior de dissociação, 
entre as posições que a Sociedade defendia relativamente às colónias e aquilo que viria a ser 
assumido a partir dali directamente pelo Estado. Esboçava-se uma nova visão colonial.

Quadro 1 - Algumas das exposições que contribuíram para o enriquecimento  
do acervo museológico da Sociedade de Geografia de Lisboa (1883-1940)

Ano Designação
1883 Exposição Internacional de Amesterdão
1885 Exposição Universal de Antuérpia
1889 Exposição Universal de Paris
1894 Exposição Insular e Colonial do Porto
1898 Comemorações do IV Centenário da Índia
1900 Exposição Universal de Paris
1921 Exposição de Produtos Coloniais de Londres
1922 Exposição Internacional do Rio de Janeiro
1927 Exposição Internacional de Paris
1929 Exposição Internacional de Barcelona
1940 Exposição do Mundo Português
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Quadro 2 - Número de visitantes do Museu entre 1896 e 1926 7

Ano N.º de visitantes Observações
1896 7.000
1897 18.032 Visitantes entre Julho e Dezembro
1898 27.946 Afluência resultante da “celebração nacional”
1899 11.880
1900 9.384
1901 7.929
1902 9.413
1903 13.436
1904 15.023
1905 30.415
1906 30.481
1907 26.398
1908 20.522
1909 24.872
1910 50.000 Afluência resultante da exposição “bandeiras e memórias militares”
1911 30.000        
1912 n/ refere
1913 23.000
1914 22.716

1915 38.000 A exposição “Mostruário Industrial” terá contribuído para 
aumentar o número de visitantes

1916 25.000
1917 26.856 Afluência resultante da exposição sobre “Fotografias de Guerra”
1918 n/ refere
1919 15.000
1920 20.000
1921 12.000
1922 n/ refere

1923 5.000 O Museu esteve encerrado quatro meses para limpezas e trabalhos 
de beneficiação

1924 4.000
1925 n/ refere
1926* 3.500

* A partir de 1926 os relatórios anuais deixam de assinalar o n.º de visitantes.

1930-1974
Em 1932 os relatórios assinalam as condições deficientes das colecções. Face à falta de 

espaço e à não renovação dos produtos coloniais, a SGL viu-se obrigada a abandonar algumas 
das suas vertentes expositivas e a transferir para outras instituições diversos núcleos das suas 
colecções. Refiro nomeadamente a importante xiloteca ou as várias espécies zoológicas colo-
cadas em depósito na antiga Junta de Investigações do Ultramar. 

7 Manuela Cantinho (2005a), O Museu Etnográfico…, p. 489.
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O acervo museológico da Sociedade de Geografia deixava de desempenhar o papel de 
manutenção de um imaginário ultramarino e científico. Dá-se o isolamento progressivo da 
componente etnográfica e histórico-comemorativa. 

A contrastar com esta situação o Estado, em 1934, empenhou-se na organização da Pri-
meira Exposição Colonial do Porto e seis anos depois na concretização da Exposição do 
Mundo Português. Aos cuidados colocados nestes eventos temporários, por parte do Estado, 
correspondeu a falta de apoio à exposição permanente da Sociedade de Geografia.

Em meados dos anos sessenta surge uma nova unidade museal de âmbito colonial, o Museu 
de Etnologia do Ultramar, actual Museu Nacional de Etnologia. Deste modo, cerca de cem 
anos passados o Estado voltava a ter um museu de vocação ultramarina sob a tutela do então 
Ministério do Ultramar.

1974-1985
Com o período revolucionário, após o 25 de Abril de 1974, a SGL fecha-se. Note-se que o 

próprio Museu Nacional de Etnologia dada a sua vocação colonial, entre 1975 e 1985, teve 
grandes dificuldades em abrir ao público com regularidade. 

A partir dos meados dos anos oitenta assiste-se a uma nova visibilidade das colecções museo-
lógicas da SGL, nomeadamente do seu acervo etnográfico extra-ocidental, com a participação 
em várias exposições nacionais e internacionais. Dá-se uma profunda alteração no panorama 
museológico português, protagonizada sobretudo pelos museus com colecções etnográficas 
extra-ocidentais. A leitura dada aos objectos surgia agora integrada num novo contexto inter-
pretativo. Apesar de prevalecer a avaliação estética, os artefactos já não eram referidos como 
manipanços, feitiços, ou exemplares indígenas (Cantinho, 2005a:545).

Em 1985, M.-L. Bastin ao ser escolhida como comissária da exposição “Escultura Africana 
em Portugal”, organizada pelo então Museu de Etnologia do Ultramar, solicitou o empréstimo 
de vários objectos do Museu da SGL para integrarem essa mesma exposição. Revaloriza-se a 
componente africana da colecção.

1985-1995 
Os anos 90 caracterizaram-se sobretudo por um trabalho de reorganização e estudo das colecções. 

Há a registar, dentro desta perspectiva, uma reavaliação e revalorização da componente etnográfica do 
acervo. Reforça-se o empréstimo de objectos para figurarem em exposições nacionais e estrangeiras. 

1995-2015
Durante as duas últimas décadas o Museu desenvolveu várias actividades tendo em vista 

a inventariação, estudo, restauro e exposição do seu acervo museológico com os seguin-
tes projectos financiados pela FCT: CATETO (2001-2004); PHOTOLIS (2001-2004) e 
EXPLORA (2008-2011). Entre 2004 e 2015 o Museu foi procedendo à reabilitação dos seus 
espaços expositivos, nomeadamente da Sala da Índia, Sala dos Padrões, Galeria África e por 
último Galeria Oriente. Nesta dinâmica de divulgação foi-se integrando em diversos circuitos 
expositivos, o que provocou um novo momento da sua internacionalização.
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Antes de concluir importa salientar o apoio incondicional do actual presidente da Socie-
dade de Geografia de Lisboa, Professor Catedrático Luís Aires de Barros, aos projectos de 
reabilitação e valorização das colecções, que têm em vista a abertura do museu ao público a 
breve trecho. Empenhamento esse que tem podido beneficiar da sua experiência e dos diver-
sos contactos que tem estabelecido com outras instituições culturais.

Algumas das exposições em que o Museu da SGL participou (2003-2015)

2003 - “Le Geste Kongo” (Musée Dapper, Paris)
2003 -  “Africa Capolavori da un Continente” (ArtificioSkira-Galeria d’Arte Moderna, 

Turim) 
2004 – “Goa e o Império Mogol” (Fund. C. Gulbenkian – Lisboa)
2004 – “África. La figura imaginada” (Fundación “la Caixa”, Espanha)
2005 - “Arts of Africa” (Forum Grimaldi - Mónaco) 
2005 -  “Orígenes. Artes Primeras. América, Oceanía, Ásia, África” (Centro Cultural Conde 

Duque – Madrid)
2007-2008 – “Encompassing the globe…”, (Smithsonian-Washington, Bruxelas e Lisboa)
2007-2008 - “LUSA: Matriz portuguesa” (R. Janeiro, Brasília, S. Paulo)
2007-2008 - “Novos Mundos/Neue Welten” (Berlin) 
2010 - “Angola: Figures de Pouvoir” (Musée Dapper, Paris) 
2011 - “Heroic Africans” (Metropolitan Museum - New York) 
2012 - “Helden Afrikas” (Zürich)
2015 - “Africa: Land of Spirits”, Museum of Cultures (Milan) 
2015 - “Kongo: Power and Majesty”, (Metropolitan Museum – New York)

Algumas exposições organizadas/realizadas pelo Museu da SGL (2003-2015)

2004 -  “O Armário Milagroso: visões do Japão no final do século XIX através da gravura 
japonesa” (Museu da SGL, Lisboa)

2005 -  “The Arts of Healing in Africa: Between Tradition and Modernity” (Museu da SGL 
-Lisboa, Nampula, Bruxelas e Budapeste) 

2009 - “O Espólio Gago Coutinho da SGL” (Museu da SGL)  
2012 - “Memórias de um Explorador”, (Museu da SGL) 
2015 - “Memórias de um Explorador”, (Museu da Câmara Municipal de Lagos)

O património colonial português, que foi sendo constituído ao longo de séculos, inte-
gra uma componente fundamental: as chamadas colecções etnográficas extra-ocidentais. No 
seio da Sociedade de Geografia de Lisboa existem alguns dos núcleos mais importantes desta 
cultura material, mas também um conjunto de património móvel que pode e deve ser clas-
sificado como património de interesse nacional, uma vez que representa um valor cultural 
de relevante significado para a Nação. Refiro a título de exemplo alguns dos Padrões dos 
Descobrimentos, colocados na costa africana por Diogo Cão e Bartolomeu Dias nos finais 
do séc. XV.
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Passados mais de dois séculos sobre as primeiras recolhas com destino a museus portugue-
ses, interessa reavaliar o conhecimento que possuímos sobre nós próprios como colectores, 
sobre as colecções que temos à nossa guarda e o destino a dar a este património artefactual, 
que muitas vezes permanece cativo das suas qualidades estéticas ou das instituições que o 
tutelam (Cantinho, 2010:7-8). 

A herança cultural material e imaterial é constituída por objectos, ideias, edifícios, inten-
ções, sons, imagens, textos e a lista não tem fim. Eis alguns segmentos da realidade que 
têm, em muitos casos, os museus como intermediários privilegiados. Para a compreensão do 
mundo evidencia-se o papel essencial do conhecimento produzido pelos investigadores, a 
partir do estudo das colecções museológicas. 

Bibliografia
CANTINHO, Manuela (2005a), “O Museu Etnográfico da Sociedade de Geografia de Lisboa: Modernidade, 
Colonialismo e Alteridade”, Lisboa: FCG/FCT.

CANTINHO, Manuela (2005b) “Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Série 123, Nº. 1-12, págs. 255-280”.

CANTINHO, Manuela (2010), “Colecções etnográficas extra-ocidentais em Portugal: passado, presente e futuro”, 
In 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das independências africanas: desafios 
para a modernidade: actas [Em linha]. Lisboa: CEA, 2010. Disponível em: http://hdl.handle.net/10071/2200

Seguem-se algumas imagens referentes ao património cultural da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, de acordo com a seguinte ordem:

1. Biblioteca
2. Cartoteca
3. Fototeca
4. Museu (colecções, projectos, exposições, catálogos, reorganização/valorização). 

Fotografias de Manuela Cantinho e Carlos Ladeira
A utilização de qualquer documento terá que ser autorizada pela SGL ©

http://hdl.handle.net/10071/2200
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Travels in China, containing 
descriptions, observations, 

and comparisons…,  
John Barrow,  

London, 1804  
(BSGL-147-F-155)

Voyage historique de 
l’Amerique Meridionale…, 

Tomo I,  
Jorge Juan y Santacila,  

Amsterdam, 1752

Histoire de la navegation de Iean 
Hugues de Linscot Hollandois (…),  

Jan Huygen van Linschoten, 
Amsterdam, 1638,  
(BSGL 147-G-87)

Biblioteca
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Monumenta Cartographica Africae et Aegypti, Tomo I, 
Youssouf Kamal, Leiden, 1926, (CSGL 12/13)

Ciuitates orbis terrarum. Vol. I, Georgio Braun,  
Cologne, 1572-1618, (CSGL 16-D-1)

La Cosmographia de Pedro Apiano, corrigida y añadia por 
Gemma Frisio, Anvers, 1575, (BSGL Res. 4-A-7)

La geografia di claudio tolomeo alessandrino,  
Veneza, 1574, (BSGL Res. 4-A-5)
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Revista Insular, Ano I, n.º 1, 1926O Occidente: Revista Illustrada de Portugal e do Estrangeiro, 
1885, (BSGL 34-F-6)

Novo Atlas Universal, G. Lorsignol,  
Paris, 1885, (CSGL  18-A-22)

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, n.º 1, 1876, 
(BSGL 35-B/C)
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Diário particular de Gago Coutinho durante a viagem a 
Moçambique, (fólio 12 v.), 1905, BS6L Res. 1-nº 26-3)

Carta de Recomendação da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, passada aos sócios Gago Coutinho e Sacadura Cabral 
antes da travessia aérea, com data de 22 de Março de 1922

Diploma de Sócio Honorário atribuído pelo Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro  
ao Almirante Carlos Viegas Gago Coutinho, em 1922 
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Chineses tirando água de um poço no bairro  
de S. Lourenço (Macau), George Chinnery,  

c. 1836, (BSGL-Res. 4-D nº 22)
Senhora bordando in: Álbuns chineses (China-trade),  

séc. XVII? (BSGL Res. 2- C- 8)

Contrato de venda e de posse, a favor de Vasco da Gama, das Vilas da Vidigueira e Vila de Frades, 1519  
(BSGL Res. 2, maço 1, doc.21)
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Geographica: Revista da Sociedade de Geografia de Lisboa,  
n.º 1, 1965 (BSGL-35-G-9)

Memórias da Sociedade de Geografia de Lisboa, n.º 1,  
2002 (BSGL-35-B)

Pormenores de viagem, in: Itinerário da viagem de Brito Capelo e Roberto Ivens através da África, Roberto Ivens,  
1884-1885 (BSGL-Res 1–47)



155

Exposição de Cartografia Nacional, realizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa na Sala Portugal em 1903

Cartoteca
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Regnorum Portugalliae et Algarbiae (…), 
Carolus Allard, grav. Pieter van der Aa, 
Amsterdam, [1697-1708],  
(CSGL-1-A-20)

Mappa do Theatro da Guerra, Lisboa, A. Editora Limitada, 1914, (CSGL-3-T-44)
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Lisbon, W. B. Clarke,  
Baldwin & Cradeck, [Londres], 1833,  
(CSGL-1-A-6)

O prospecto da cidade de Tavira (…), 
 José de Sande Vasconcelos, Tavira, 1797, 

(CSGL-1-G-41)

Descripçaõ dos Portos Maritimos do Reino 
de Portugal, (Parte da Costa do Algarve, 
Mapa n.º 14), João Teixeira, 1648, 
(CSGL 14-A-1)
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Mappa da Ilha da Madeira,  
Nissen, Parker & Arnold lith., Londres, 1871, (CSGL 2-O-20)

Isles Açores, c.1685? (CSGL 1-R-25)
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Afrique (…) Dressée 
sur les Memoires du 
Sr. de Tillemont (…), 
Chez Jean Baptiste 
Nolin, Paris, 1746 

Carta da Africa Meridional Portugueza,  
Commissão de Cartographia, 1886, (CSGL 1-C-31)
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I. St. Thomas, c.1685? (CSGL 1-R-34)

Carta da Guiné Portugueza, A.C. Parreira, 1902, (CSGL 2-A-27)
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Carta Hydrographica do Archipelago  
de Cabo-Verde,  

José Joaquim Lopes de Lima, 1844, 
(CSGL 1-C-45)

Cabo Verde: Villa de Sal-Rei povoação 
principal da ilha da Boa Vista,  
Ernesto Soares d’Andrade, ed. Sociedade 
de Geografia de Lisboa, [1888]  
(CSGL 1-T-38)
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Provincia d’Angola:  
Esboço Figurativo da Região 

Cunene-Zambeze, E. Lecomte, ed. 
Sociedade de Geografia de Lisboa, 

1893, (CSGL 2-D-11A)

Carta de Angola, A. A. de Oliveira, ed. 
Commissão de Cartographia, 1885, 
(CSGL 2-D-2)
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Limites da Provincia de Moçambique 
Impostos pela Inglaterra a Portugal, 
[ed. Soc. Geografia de Lisboa], 1890, 
(CSGL 2-G-26)

Ilha do Ibo (Mapa n.º 8) e 
Fernando Vellozo-Memba  
e Samuco (Mapa nº 4) in:  

Álbum da Expedição scientifica 
Pinheiro Chagas, Serpa Pinto, 

1884-1885, (CSGL Res. 2-A-18)
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Carta com as ilhas de Timor, 
Solor, parte das Flores (…), in: 

 Livro em que se verá vários 
discursos e demonstrações de 

várias terras (…),  
Andre Pereira dos Reis, 1656, 

(CSGL Res. 2-B-5)

Schets van Typa, of ran Macao, 
[1780], (CSGL 1-R-48)
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Planta do Pallacio (…) em que Rezidirão 
Todos os Governadores e Vice-Reys (…), 
 J. B. Vieira Godinho, Goa, 1779 
(CSGL 6-E-5)

Pormenor do Arco do Vice Rey
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[Portulano original colorido representando o Oceano Indico Occidental (…)],  
Finais do séc. XVI? (CSGL 20-C-2)
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Mappa do Território das Velhas e Novas Conquistas no Estado da India,  
1860, (CSGL 147-C-33)
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Projecto de Edificação da nova Villa Real da Praia Grande (…),  
José Clemente Pereira, 1819 (CSGL 3-G-2)

Mapa do Mundo ou Descriçaõ geral de toda a Terra e Mares,  
[Lisboa] 1815, (CSGL 17-D-1)
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Aula de esgrima na terceira sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, na rua das Chagas em 1891

Segunda sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, na Travessa da Parreirinha entre 1883 e 1891

Fototeca
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Aspecto da “Sala Portugal” na actualidade

“Sala de Portugal” no dia da inauguração da actual sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1897
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Aspecto do hall de entrada da Sociedade de Geografia de Lisboa em 1901

Aspecto do hall de entrada da Sociedade de Geografia de Lisboa na actualidade
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José Júlio Rodrigues (1843-1893)Luciano Cordeiro (1844-1900)

Membros da primeira direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa. Da esquerda para a direita: Octávio Guedes, 
Cândido Morais, Luciano Cordeiro, Pereira de Miranda, Rodrigo Afonso Pequito e João Brito Capelo
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Bispo D. António Barroso (1854-1918) General Joaquim José Machado (1848-1925)

Almirante Gago Coutinho (1869-1959)
Francisco Ferreira do Amaral (1844-1923).

Presidente da S.G.L. entre 1844 e 1908
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O Rei do Sião, Rama IV, em 1865

Os Reis do Congo D. Pedro VII e D. Isabel, 
Luanda 1932

Paul Kruger, presidente do Transval (África do Sul), 
entre 1883 e 1900
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Barco rabelo, Porto (Foto: Emílio Biel) entre 1870 e 1915

Ponte Dona Maria Pia, Porto (Foto: Emílio Biel) entre 1870 e 1915
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Condução da cana-do -açúcar 
para os engenhos do Funchal, 
Ilha da Madeira, s.d.

Carro do Monte para 
conduzir as pessoas da 
montanha para a cidade do 
Funchal, Ilha da Madeira, s.d.

Feteiras,  
Ilha de S. Miguel, 
Açores, s.d.
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Trapiche  
(moinho para cana-de-açúcar, 

Ilha de Santo Antão, Cabo Verde, s.d.

Pilão manual para o milho, 
Cabo Verde, s.d.

Lomba da Cruz,
Ilha de S. Miguel,

Açores, s.d.
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Porto de Bolama, Guiné-Bissau, 
1912

Colocação de um marco pela 
Missão Geoidrográfica de 1912, 
Guiné-Bissau

Armazém de recolha e ensacamento 
de cacau na roça “Diogo Vaz”,  
São Tomé, s.d.
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Casa comercial de Manuel 
Palhares em Luanda, Angola, 1880

Estação principal de Luanda da linha 
de Luanda a Ambaca, Angola, c. 1909

Cidade de São Tomé, 
Cunha Moraes, 1894?
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Missão vacínica ao planalto  
de Benguela. Chefes africanos  
da região do Huambo, Angola,
1914?

Lancha canhoneira “Granada” 
no Chinde, Moçambique, 
c. 1907

Embaixada do dembo 
Nambo Nginga  
(das terras de Encoge)  
a Luanda, Angola, s.d.
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As cheias de 1907 em Lourenço 
Marques, Moçambique  

(Foto: J. &. M. Lazarus)

Saída do vapor “África” de 
Lourenço Marques, Moçambique 
(Foto: J. &. M. Lazarus), c. 1907

Edifício dos Correios 
em Lourenço Marques, 
Moçambique, c. 1907
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Garopeiros ou encantadores de 
serpentes em Nova Goa, Índia, s.d.

Paços Municipais em Pangim 
(Goa), Índia, s.d.

Colégio de meninas na 
Missão de Belgão, Índia, s.d.
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Porta do Cerco em Macau, s.d.

Jogadores de Fantan em Macau, s.d.

Antigo palácio do 
governador de Macau, 

c. 1908
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Igreja e casa do missionário 
em Viqueque, Timor, 1893

Posto de polícia e hospital- 
-barraca para variolosos em 
Díli, Timor, s.d.

Inauguração do Museu-
-Biblioteca “Vasco da Gama” 
em Díli, Timor, c. 1900
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Retrato de Vasco da Gama,  
autor desconhecido, séc. XVII (?)

Museu Etnográfico e Histórico 
Colecções
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Rei Dom Luis I,  
J. Stwart, 1864

2.º Visconde de Santarém,  
autor desconhecido, c. 1850
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Urna onde terão estado depositadas as ossadas de 
Afonso de Albuquerque antes da sua transladação 

para Lisboa em 1565. Velha Goa, Índia

Padrão de Santo Agostinho  
colocado por Diogo Cão no  
Cabo de St.ª Maria em 1483

Lápide funerária, c. 1290-1310 d.C.  
Epitáfio (reverso) 1562, Índia
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Cadeirão de campo e óculo de longo alcance  
que pertenceu ao explorador britânico  
David Livingstone (1813-1973) 

Globo celeste de Vincenzo Coronelli, edição de 
1693. Adquirido, com o seu par (globo terrestre), 
pelo Conde de Tarouca em Haia em 1723 
para a Biblioteca Real. Em 1878 os dois globos 
seriam incorporados no acervo da Sociedade de 
Geografia de Lisboa

Contador Mogol,  
séc. XVII-XVIII, Índia 
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A’Tshol (medicamento),  
Baga, séc. XIX, Guiné-Bissau

Iran (Grande espírito),  
Bijagó, séc. XIX, Guiné-Bissau
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Tabaqueira, Tchokwe,  
séc. XIX, Angola

Nkangi Kiditu (crucifixo),  
Kongo, séc. XVIII (?), Angola

Toni Malau (Stº António),  
Kongo, séc. XIX, Angola
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Colher, Kongo,  
séc. XIX (?), Angola

Cadeira de chefe, Tchokwe,  
séc. XIX, Angola

Máscara, Nkanu,  
séc. XIX, Angola
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Tambor, Vili ou Yombe,  
séc. XIX, Angola

Bandeira utilizada pela expedição que o general Henrique Dias de Carvalho chefiou à Lunda (Angola), 
entre 1884 e 1888

Estatueta nkisi, Kongo,  
séc. XIX, Angola



193

Testeira, Nguni,  
séc. XIX, Moçambique

Máscara do Mapiko, Maconde,  
séc. XIX, Moçambique

Encosto de cabeça, Shona,  
séc. XIX, Moçambique
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Caixa de jogar chonfolim,  
séc. XX, Goa, Índia

Caixa-escritório,  
séc. XIX, Goa, Índia

Tambor Dayan,  
séc. XIX, Índia
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Estatueta de doutor, Dinastia Qing,  
séc. XIX, China

Guarda-luz, Dinastia Qing,  
séc. XIX, China

Li Tieguai, Dinastia Qing,  
séc. XIX, Guangdong, China
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Korwar (estatueta de antepassado),  
séc. XIX, Nova Guiné 

Porta de Casa Cultual (Lulik),  
séc. XIX, Timor LoroSa’e

Jarra, séc. XIX,  
Timor LoroSa’e
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Cabeça comemorativa de um rei,  
séc. XIX, Reino do  Benim, Nigéria 

Figuras, Yoruba,  
séc. XIX, Nigéria

Durante o séc. XIX os chamados produtos coloniais 
de origem mineral, animal e vegetal constituíam um 

núcleo importante do acervo museológico.  
Em cima: amostra de calcite (granulada). Em baixo: 
amostra de xisto argiloso impregnado de malaquite
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Bússola utilizada pelo almirante  
Gago Coutinho nas duas travessias  
de África, entre 1912 e 1914

Chevron, conta utilizada como moeda em África, 
séc. XV-XVI, Veneza, Itália

Prancheta para aspirar paricá, Mauhé,  
séc. XVIII, Amazonas, Brasil
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Imagem interior do sarcófago 

Sarcófago antropomórfico, XXI dinastia.  
Pertencia ao túmulo colectivo dos sacerdotes  
de Amon de Bab el-Gassus, Deir el-Bahari, Egipto



200

Inventariação.  
Colecção Africana.  
Projecto CATETO

Inventariação.  
Colecção Africana.  
Projecto CATETO

Projectos

Estudo, inventariação, conservação e divulgação  
das colecções museológicas  

da Sociedade de Geografia de Lisboa
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Informatização.  
Colecção Africana.  
Projecto CATETO

Banco Luba.  
Conservação e restauro. Colecção Africana. 

Projecto CATETO

Máscara Tchokwe.  
Conservação e restauro. Colecção Africana.  
Projecto CATETO

Banco Tchokwe.  
Conservação e Restauro. Colecção Africana.  

Projecto CATETO
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Inventariação.  
Diapositivos de lanterna. 
Projecto PHOTOLIS

Observação das espécies.  
Diapositivos de lanterna.  

Projecto PHOTOLIS

Avaliação do estado de conservação. 
Diapositivos de lanterna.  
Projecto PHOTOLIS

Acondicionamento das espécies. 
Diapositivos de lanterna.  

Projecto PHOTOLIS
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Banco antes do restauro.  
Colecção Henrique de Carvalho. 
Projecto EXPLORA

Banco restaurado.  
Colecção Henrique de Carvalho. 

Projecto EXPLORA

Fornilho antes e depois do restauro. 
Colecção Henrique de Carvalho. 
Projecto EXPLORA

Adorno de cabeça durante o restauro.  
Colecção Henrique de Carvalho. Projecto EXPLORA

Adorno de cabeça já restaurado.  
Colecção Henrique de Carvalho. Projecto EXPLORA
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Reunião da equipa de trabalho.  
Nampula.  
Projecto A ARTE DE CURAR EM ÁFRICA

Gruta de adivinho-curandeiro.  
Nampula.  

Projecto A ARTE DE CURAR EM ÁFRICA

Oferenda aos espíritos que habitam a gruta. 
Nampula.  

Projecto A ARTE DE CURAR EM ÁFRICA

Uma das espécies que o adivinho-curandeiro 
utiliza no processo de cura. Nampula.  
Projecto A ARTE DE CURAR EM ÁFRICA

Entrevista ao adivinho-curandeiro. 
Nampula.  
Projecto A ARTE DE CURAR  
EM ÁFRICA
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Fachada do pavilhão da Sociedade de Geografia de Lisboa na “Exposição Universal de Antuérpia” em 1885

Vitrina da Sociedade de Geografia de Lisboa relativa a Angola na “Exposição Universal de Antuérpia” em 1885

Exposições 
Algumas das exposições organizadas pela Sociedade de Geografia de Lisboa



206

Sala Condestável do Museu da 
Sociedade de Geografia de Lisboa 
na sede do Palácio das Chagas, 
em1891

 
Aspecto da Sala India com 

uma mostra de diversos 
objectos no início do séc. XX

Exposição “Meios de Transporte 
Terrestres e Fluviais” na Sala 
Portugal em 1909
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Aspecto da “Exposição Comemorativa 
do V Centenário do Descobrimento 
da Guiné”, que a Sociedade de 
Geografia de Lisboa organizou no 
Palácio da Independência em 1946

“Exposição Comemorativa das 
Bodas de Diamante” realizada pela 
Sociedade de Geografia de Lisboa 
em 1950

Aspecto da exposição 
“O Armário 
Milagroso”, sobre 
gravuras japonesas, 
realizada na Sala 
Algarve em 2004
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Aspecto da exposição  
“O Espólio Gago Coutinho 
da Sociedade de Geografia 
de Lisboa”, realizada na Sala 
Algarve em 2009

Aspecto da exposição  
“A Arte de Curar em África” 
realizada na Sala Algarve  
em 2005

Aspecto de uma visita à exposição 
“Vestuário, Adornos e Insígnias”, 
realizada pela Sociedade de 
Geografia de Lisboa no  
Museu do Traje em 2007
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Aspecto geral da exposição 
“Memórias de um 

Explorador” no Museu 
da Câmara Municipal de 

Lagos em 2015

Montagem da exposição 
“Memórias de um 
Explorador” no Museu 
da Câmara Municipal 
de Lagos em 2015

Aspecto da exposição “Memorias 
de um Explorador”, realizada na 
Sala Algarve em 2012
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Anúncio da exposição “Lusa Matriz Portuguesa”, 
realizada em Brasília em 2007

Estatueta tchokwe do Museu da Sociedade de Geografia de 
Lisboa na exposição “Angola: Figures de Pouvoir”, realizada 

no Musée Dapper-Paris em 2010

O Nkisi Nkondi do Museu da Sociedade de Geografia  
de Lisboa a ser montado na exposição “Arts of Africa”, 

realizada no Forum Grimaldi-Mónaco em 2005

O Padrão de Santo Agostinho a ser montado na exposição 
“Encompassing the Globe”, realizada no Arthur M. Sackler 

Gallery-Smithsonian Institution, Washington, D.C em 2007      

Algumas das Exposições em que a Sociedade de Geografia 
de Lisboa Participou
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Embalagem do Nkisi Nkondi após a desmontagem  
da exposição “Africa: Land of Spirits”, realizada  

no Museum of Cultures de Milão em 2015

Estatueta tchokwe do Museu da Sociedade de Geografia  
de Lisboa na exposição “Helden Afrikas”, realizada no 

Museum Rietberg-Zurique em 2012

O Padrão de Santo Agostinho a ser montado na exposição 
“Kongo Power and Magesty”, realizada no Metropolitan 

Museum de Nova Iorque em 2015

Nkisi Nkondi do Museu da Sociedade de Geografia  
de Lisboa na exposição “Africa: Land of Spirits”, realizada  

no Museum of Cultures de Milão em 2015
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Museu de Etnologia-IICT, 
Lisboa, 1985

Musée Dapper,  
Paris, 2003

Forum Grimaldi,  
Mónaco, 2005

Sociedade de Geografia de Lisboa, 
2001

Museu da  Fundação C. Gulbenkian, 
Lisboa, 2004

Centro Cultural Conde Duque, 
Madrid, 2005

Galleria d’arte moderna,  
Turim, 2003

Fundación La Caixa, Palma, Tarragona, 
Valencia e Saragoça, 2004

Museu da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, Nampula, Bruxelas e 

Budapeste, 2005

Catálogos
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Arthur M. Sackler Gallery-Smithsonian 
Institution, Washington, D.C, 2007

Musée Dapper,  
Paris, 2010

Museu da Câmara Municipal de Lagos, 
2015

Centro Cultural Banco do Brasil, R. 
Janeiro, Brasília e S. Paulo, 2007

Metropolitan Museum,  
Nova Iorque, 2011

Museum of Cultures,  
Milão, 2015

German Historical Museum,  
Berlim, 2008

Museu Etnográfico da Sociedade  
de Geografia de Lisboa, 2012

Metropolitan Museum,  
Nova Iorque, 2015
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Estado das colecções antes do início dos trabalhos. Galeria Oriente

Estatueta nodder (que acena), séc. XIX,  
China. Estado de conservação. Galeria Oriente

Estatueta nodder (que acena), séc. XIX,  
China. Estado de conservação. Galeria Oriente

Reorganização e Valorização
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Estatuetas nodder (que acenam), séc. XIX, China. Levantamento fotográfico. Galeria Oriente
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Estatuetas nodder  
(que acenam), séc. XIX, 

China. Inventariação 
e acondicionamento. 

Galeria Oriente

Inventariação e levantamento 
fotográfico das colecções.  
Galeria Oriente

Bule para vinho quente, séc. XIX, China. Inventariação  
e levantamento fotográfico das colecções. Galeria Oriente

Encosto de cabeça, séc. XIX, China. Inventariação e 
levantamento fotográfico das colecções. Galeria Oriente
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Chinelas, séc. XIX, China. Estado de conservação  
dos objectos. Galeria Oriente 

Colecção de calçado. 
Levantamento  

e reorganização.  
Galeria Oriente

Colecção de calçado. 
Modo de acondicionar as 
colecções antes do início 

dos trabalhos.  
Galeria Oriente

Colecção de calçado. 
Levantamento  
e reorganização.  
Galeria Oriente
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Reorganização e 
limpeza de objectos. 
Galeria Oriente

Pente de alisar, séc. XIX, 
Índia. Inventariação e 
levantamento fotográfico. 
Galeria Oriente

Conjunto de objectos, 
séc. XIX, Índia. 
Levantamento  

e reorganização. 
Galeria Oriente

Caixas para rapé, séc. XIX, 
Índia. Inventariação e 

levantamento fotográfico. 
Galeria Oriente
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Acondicionamento 
provisório dos objectos. 

Reorganização.  
Galeria Oriente

Reorganização e 
limpeza de objectos. 

Galeria Oriente

Acondicionamento 
de objectos em novas 
unidades de instalação. 
Galeria Oriente

Novo acondicionamento dos objectos. Inventariação  
e reorganização. Galeria Oriente

Meias jarras Shek Wan, séc. XIX, China. 
Inventariação e reorganização. Galeria Oriente
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Arrumação provisória das caixas 
na Sala da Índia. Reorganização.  

Galeria Oriente

Acondicionamento dos objectos. 
Galeria Oriente

Acondicionamento 
provisório dos objectos. 
Galeria Oriente

Novo acondicionamento das colecções 
na Galeria Oriente
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Estatueta nodder (que acena), séc. XIX, China. Da esquerda para a direita: cabeça com pêndulo,  
perda de um brinco (pormenor), estatueta restaurada. Galeria Oriente

Espada para exorcismo, séc. XIX, China.  
Avaliação do estado de conservação. Galeria Oriente

Espada para exorcismo, séc. XIX, China.  
Conservação e restauro. Galeria Oriente
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Barco de pesca (modelo), 
séc. XIX, China. 
Conservação e restauro. 
Galeria Oriente 

Espada de exorcismo, séc. 
XIX, China. Após o restauro. 

Galeria Oriente

Estatuetas nodder (que acenam), 
séc. XIX, China.  
Três fases do processo de restauro.  
Cabeça de uma estatueta antes  
do processo de limpeza.  
Galeria Oriente



223

Estatueta de Zhang Guo Lao, séc. XIX, China. Peça restaurada e já em exposição na vitrina.  
Galeria Oriente 

Estatueta de Zhang Guo Lao, séc. XIX, China. Conservação e restauro.  
Peça com a cabeça retirada para ser limpa e recolada. Galeria Oriente 
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Alguns aspectos das obras realizadas 
na Galeria Oriente. Revestimento, 

betumagem, ensaios de cor, limpeza e 
electrificação das vitrinas
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Durante a montagem da exposição. 
Selecção de objectos.  

Galeria Oriente

Durante a montagem da exposição. 
Selecção de objectos.  
Galeria Oriente

Design expositivo.  
Galeria Oriente
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Porta de Casa Cultual (lulik), Séc. XIX, Timor LoroSa’e. Durante a montagem e já em exposição.  
Galeria Oriente

Cerâmica Shek Wan, séc. XIX, China. 
Durante a montagem da exposição.  
Galeria Oriente

Cerâmica Shek Wan, séc. XIX, 
China. Um aspecto da vitrina 

após a montagem.  
Galeria Oriente
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Estatuetas nodder  
(que acenam), séc. XIX, 
China. Vitrina após  
a montagem.  
Galeria Oriente

Cerâmica Shek Wan,  
séc. XIX, China.  

Vitrina após a montagem.  
Galeria Oriente

Instrumentos musicais, séc. XIX, 
China. Vitrina após a montagem. 
Galeria Oriente
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Divindades de altar doméstico, 
séc. XIX, China.  
Vitrina após a montagem.  
Galeria Oriente

Barco Flor, séc. XIX, China. 
Vitrina após a montagem. 

Galeria Oriente

Krishna, séc. XIX (?), Índia.  
Vitrina após a montagem. Galeria Oriente

Escudo de guerreiro, séc. XIX, Timor LoroSa’e. 
Vitrina após a montagem. Galeria Oriente
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Conjunto de estatuetas 
nodder (que acenam). 
Aspecto das vitrinas  
após a montagem.  
Galeria Oriente

Vidro para janela, lacas, 
guarda-luz e cachimbos. 

China. Aspecto das 
vitrinas após a montagem. 

Galeria Oriente

Armas, instrumentos 
musicais e porcelana. China. 
Aspecto das vitrinas  
após a montagem.  
Galeria Oriente
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Vitral de Ricardo Leone, 1920. Oferta do embaixador 
João Pedro Leone Zanatti em 2015.  

Reorganização e Valorização. Sala da Índia

Mobiliário da Índia (séc. XIX) e vitral de Ricardo Leone (1920). Reorganização e Valorização.  
Sala da Índia

Vidro para janela, séc. XIX, China. Uma das ofertas  
da Dona Julieta Nobre de Carvalho em 2014.  
Reorganização e valorização. Galeria Oriente
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Os Literatos na Sociedade de Geografia de Lisboa

Mário Avelar 
Professor Catedrático da Universidade Aberta 
Membro da Direcção da S.G.L.

O meu texto deve necessariamente começar pelos meus agradecimentos ao Professor Luís 
Aires-Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, que me dirigiu o honroso 
convite para ser uma das vozes no ciclo de conferências a quem compete assinalar os cento e 
quarenta anos da fundação desta nossa instituição. Devo igualmente expressar publicamente 
a minha dívida à nossa bibliotecária, a Dra. Helena Grego, pelo inestimável e generoso apoio 
que me prestou.

Aquando do seu convite, sugeriu-me o Professor Luís Aires-Barros que abordasse o tópico 
dos literatos na Sociedade de Geografia. Quando me questionou sobre qual o título que 
pretenderia dar a esta minha intervenção, de imediato respondi que seria exactamente esse. 

Fi-lo, consciente da pluralidade de trilhos metodológicos que se afiguravam, e daquilo que 
a escolha de um deles poderia significar para uma meditação sobre os complexos tempos 
que vivemos. Não era, contudo, óbvia a escolha de um desses trilhos. Poderia, por exemplo, 
proceder a uma catalogação dos nomes ilustres que, desde a sua fundação até aos nossos dias, 
foram membros desta instituição, o que seria um trabalho historicamente relevante, como é 
óbvio. Poderia, também, investigar de que modo cada um desses nomes, ou apenas um deles, 
contribuíra para a reflexão crítica no seio da Sociedade de Geografia de Lisboa. Poderia deci-
dir-me por uma incursão diacrónica pela história da Sociedade, ou por um enfoque sincró-
nico, pela escolha de uma fatia de tempo. Todavia, cada uma dessas opções seria incompatível 
com o tempo, necessariamente limitado, de que dispomos para as nossas intervenções. 

Talvez porque sempre tenha sido alguém que se revê em estratégias de porosidade, decidi 
optar por uma perspectiva metodológica mista e de síntese, isto é, decidi optar por um enfo-
que metodológico que, de algum modo, acolhesse estas diferentes perspectivas. 

Recordei, então, algo que um romancista e poeta americano, Herman Melville, já numa fase 
crepuscular da sua existência, escreveu no texto introdutório ao seu penúltimo livro publicado 
em vida, John Marr and Other Sailors: “em vez de divagar acerca do presente, ou de especular 
sobre o futuro, devemos necessariamente recorrer ao passado.” Creio serem sábias estas palavras 
com tudo o que indiciam acerca da importância da meditação sobre o tempo, sobre a tradição 
ou tradições de que, embora muitas vezes sem disso ter consciência, participamos.

Porque na raiz da minha identidade académica reside a filologia, decidi confirmar a minha 
percepção do tópico em causa, isto é, a raiz e o significado do tópico em causa, o signo lite-
rato, ou seja, o latim litteratus, que, de acordo com o Novo Dicionário Compacto da Língua 
Portuguesa, de António Morais da Silva, enquanto adjectivo caracteriza o “[q]ue é versado em 
assuntos literários; letrado, erudito.” E que, enquanto substantivo masculino, designa “[a]
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quele que é versado em literatura ou que é dado às letras.” Esclarece o Dicionário em seguida:  
“Emprega-se também com sentido pejorativo.” (Morais, vol. 3, 374) 

Este breve comentário, enfatizando os ecos disfóricos do signo, de algum modo amplia, 
na minha opinião, a displicência que antes havia sido indiciada como endógena ao termo, 
“que é dado às letras.” Poderemos reconhecer aqui um eco da polémica que viria a ser cele-
brada como a das Duas Culturas - a cultura científica e a cultura literária, decorrente da 
palestra realizada por C. P. Snow a 7 de Maio de 1959, no âmbito das anuais Rede Lectures 
em Cambridge? A polémica que seria alimentada pelo reconhecido professor de literatura 
F. R. Leavis e que, em certa medida, retomaria a “guerra civil intelectual” (Collini xxxv), 
ocorrida no século XIX, em Inglaterra, entre a barricada dos românticos e a dos utilitários, 
entre Samuel Taylor Coleridge e Jeremy Bentham, entre Mathew Arnold e Aldous Huxley? 
Não cabendo neste espaço uma meditação sobre esta polémica, importa, todavia, assinalá-la, 
nomeadamente porque ela convoca um tópico relevante para o solo institucional em que nos 
movemos, o da especificidade da identidade das áreas científicas e da eventual balcanização 
daquilo que hoje identificamos com Humanidades, mas que noutros tempos era simples-
mente identificado pelo signo Letras. 

A questão da especificidade identitária e científica da Sociedade de Geografia de Lisboa 
surge num texto de 12 de Janeiro de 1899, assinado por Rodrigues da Costa, Vice-Presidente, 
Ernesto de Vasconcellos, Secretário, e Luciano Cordeiro, Secretário Redactor. Aí se procede a 
um esclarecimento sobre qual o perfil identitário da instituição:

Não é a Sociedade de Geographia uma associação litteraria, e se uma das suas bellas tradições 
é associar-se a todas as boas affirmações patrioticas, suscital-as e sugeril-as, mesmo, opportuna e 
rasoavelmente, tradição é também da sua ponderada e honrada iniciativa, não se antepôr ou atra-
vessar às alheias, antes secundal-as e associar-se a elas quando cumpra, evitando a dispersão ou 
a collisão de forças que nunca subejam quando se trate de honrar o nome portuguez. (Pareceres e 
Projectos, 1-15, Relatórios, 1895-1930, p. 2)

Este diagnóstico é, em seguida, reiterado num passo que culmina numa referência à evo-
cação do tricentenário do nascimento de Luís de Camões, evento ao qual regressarei mais 
adiante; para já transcrevo o referido passo:

Não somos uma associação de litteratos, de escriptores, de poetas, de dramaturgos.
Temos cá muitos e ainda bem, e dos primeiros.
Mas não somos isso, evidentemente.
A esses podemos pedir, e pediremos que nos auxiliem a honrar mais uma vez o genio commum, 

n’esta comemoração que é tão d’elles, sem deixar de ser de todos. (idem 2-3)

Com efeito, ao observarmos a lista dos sócios que viveram esses primeiros anos da Socie-
dade de Geografia de Lisboa, reconhecemos a presença de figuras ilustres da cultura lite-
rária coeva: Alberto Pimentel, autor de dezassete romances, oito livros de poemas e de 
várias biografias, nomeadamente do poeta Chiado, de Júlio Diniz e de Camilo Castelo 
Branco; Alexandre Herculano; Alexandre Simões da Conceição, poeta e crítico literário; 
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António Augusto Teixeira de Vasconcelos, romancista e vice-presidente da Academida das 
Ciências; Cândido de Figueiredo, filólogo, autor do Novo Dicionário da Língua Portuguesa; 
Ernesto do Canto, bibliófilo; Ernesto Rebelo, escritor e jornalista; Sebastião Philippes Mar-
tins Estácio da Veiga, escritor e arqueólogo; Gabriel Pereira, ao tempo Director da Biblio-
teca Nacional, tradutor de escritores clássicos como Estrabão e Plínio; Gervásio Lobato, 
romancista, poeta, dramaturgo, tradutor; Guerra Junqueiro; Guilherme de Vasconcelos 
Abreu, orientalista, professor do Curso Superior de Letras, antecessor da actual Faculdade 
de Letras de Lisboa; Jaime Batalha Reis, destacado membro da geração de 70; Joaquim 
de Vasconcelos, pioneiro da história e da crítica de arte; José da Silva Mendes Leal, dra-
maturgo e poeta; Ladislau Batalha, romancista e filólogo; Manuel Pinheiro Chagas, poeta 
que viu uma obra sua, Poema da mocidade, prefaciada por António Feliciano de Castilho; 
Mariano Cordeiro Feio, colaborador do Álbum Humorístico (1871) de Rafael Bordalo 
Pinheiro; Pedro de Brito Aranha, jornalista e autor de vários estudos sobre Luís de Camões; 
Teófilo Braga, também ele professor do Curso Superior de Letras; Camilo Castelo Branco, 
que surge designado de acordo com o título Visconde Correia de Botelho que lhe foi atri-
buído pelo rei D. Luís I; Wenceslau de Moraes, escritor e figura incontornável do orien-
talismo entre nós; Ramalho Ortigão; Zófimo Consiglieri Pedroso, etnógrafo e ensaísta, 
professor do Curso Superior de Letras. 

Como se pode constatar, era certeiro o diagnóstico: “Temos cá muitos e ainda bem, e dos 
primeiros.” Formalmente o Artigo 37º do Estatuto Geral aprovado pela Assembléa Geral em 
Sessão de 3 de Junho e Sanccionado por Alvará de 3 de Julho de 1895, dedicado às secções profis-
sionais da Sociedade de Geografia de Lisboa, consagra no seu número 19 um espaço de hospi-
talidade àqueles que, não se revendo no núcleo científico enunciado pela própria designação 
da instituição, poderiam, ainda assim, sentir que esta casa era a sua. Refiro-me, obviamente, à 
secção de arte e literatura, a qual ainda hoje persiste, embora com a pequena mas significativa 
ampliação semântica de “artes e literatura”.

No entanto, como assinala António Ferrão na sua obra A Sociedade de Geografia – As suas 
origens e a sua obra de 50 anos (1875-1925), o cerne da identidade da instituição era outro, e 
espelhava-se nos seus objectivos: “fazer das questões coloniais verdadeiras questões nacionais” 
… “impulsionar, entre nós, os estudos geográficos, que estavam, então, na ordem do dia.” 
Prossegue António Ferrão: 

Nesse mesmo ano [1785] efectuava-se em Paris um congresso e uma exposição internacional de 
sciencias geograficas, compreendendo: geografia matemática…; hidrografia e geografia maritima; … 
etnografia e filologia; … explorações, viagens scientificas, comerciais e pitorescas.

Foi olhando, estudando, sentindo na sua viagem todo esse movimento de ideias, lendo-o, e com-
preendendo-o, nos boletins, nas revistas e nos livros estrangeiros que Luciano Cordeiro pensou em 
criar a Sociedade de Geografia de Lisboa. (Ferrão 107)

E, assim, emerge essa outra figura nuclear daqueles primeiros anos, Luciano Cordeiro, ao 
qual o Professor Pereira Neto prestou a devida atenção no âmbito deste ciclo de conferências. 
Gostaria, contudo, de evocar as palavras que lhe concede António Ferrão; faço-o pelo registo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Curso_Superior_de_Letras
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de urbanidade que as perpassa. Refere o autor que Luciano Cordeiro era uma “inteligencia 
muito culta e pessoa muito ledora do que se passava lá fora…” (106). Em nota de rodapé 
acrescenta este dado curioso: “Luciano Cordeiro já então havia saído de Portugal e viajado 
pelo país visinho e pela França, tendo a tal respeito publicado, em 1874, uma muito interes-
sante obra: Viagens. Espanha e França.” 

A um literato atento e com visão se deve, portanto, muito do projecto que então começava 
a ganhar corpo. Semelhante ênfase na atenção ao que se passava além fronteiras, seja através 
da leitura, seja através da viagem, deverá, aliás, ser complementada com algo que havia sido 
antes mencionado, os exemplos da Sociedade de Geografia de Londres e da Sociedade de 
Geografia de Paris cuja criação teria incentivado o aparecimento da Sociedade de Geografia 
de Lisboa (Cf. Idem 66). Assim se delineia uma aproximação ao que de relevante se vai pas-
sando nesses signos da civilização ocidental que, então, eram Londres e Paris. 

Num olhar algo crítico, António Ferrão considera que: “Cada um via nela [SGL] o que 
mais lhe interessava: o homem de sciencia – o geografo, o historiador, o arqueologo, etc., 
consideravam a joven Sociedade como uma nova corporação scientifica, e, portanto, como 
um grande e produtivo centro de cultura das sciencias; os coloniais e os comerciantes da 
metropole e das colonias viam na nova Sociedade um propulsor e um propugnador da eco-
nomia colonial.” (109) Com efeito, nesse agon decorrente da diversidade de pontos de vista 
e de interesses, nessa tensão que subjaz ao quotidiano da instituição, pode, afinal, residir a 
sua força.

O físico e romancista inglês C. P. Snow referia que o problema central que se colocava 
ao universo académico decorria do facto de os dois grupos – “cientistas” e “literatos” – não 
comunicarem entre si (Snow 2), o que seria, aliás, alimentado pela ausência de um lugar de 
encontro entre as tais “duas culturas” (16). Ora, embora tendo um núcleo científico explícito, 
a Sociedade de Geografia de Lisboa emergiu, entre nós, como um solo de civilidade, em que 
a alteridade – os literatos – era não só acolhida como entendida como parte integrante dos 
projectos que o tempo exigia.

Em cinco vectores poderá ser reconhecida a presença dessa alteridade nesse quotidiano pri-
mordial da Sociedade de Geografia de Lisboa: participando de iniciativas nas terras distantes 
das colónias que terão estado na base da fundação da Sociedade (Ferrão 92); influenciando 
decisões políticas neste âmbito; concebendo conferências ou palestras sobre tópicos literários 
relevantes; dando corpo a publicações sobre tópicos neste âmbito; promovendo eventos que 
assinalariam marcos da cultura literária nacional.

Relativamente ao primeiro vector deverá ser mencionada, em 1878, uma iniciativa em 
que está reservado um papel relevante ao acima referido antecessor da Faculdade de Letras 
de Lisboa, o Curso Superior de Letras. Está então em causa a criação de um “curso colonial” 
com as “seguintes disciplinas: geografia, historia e etnologia coloniais, administração colo-
nial,” - permitam-me que destaque este aspecto -  “linguística austro-africana e linguística da 
India portuguesa moderna – todas estas para serem ensinadas no Curso Superior de Letras…” 
(Ferrão 150)
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Ainda nesse mesmo ano de 1878, na sessão de Janeiro, é apresentada uma proposta de Tei-
xeira de Vasconcelos para a “criação de um Instituto onde se ensinassem as línguas das nossas 
possessões ultramarinas e a historia e geografia coloniais” (151). Esta proposta esteve na base 
de uma polémica envolvendo Ferreira de Almeida que considerava que se deveria recorrer ao 
Curso Superior de Letras, e Luciano Cordeiro que subscrevia o argumento de Teixeira de Vas-
concelos. A polémica prolongar-se-ia durante várias sessões, tendo sido acompanhada de uma 
profunda reflexão que atingiria o seu ponto mais alto quando, a 18 de Março, Adolfo Coelho 
apresenta “uma larga dissertação sobre a evolução da linguística Africana e ácerca das línguas e 
dialetos falados nessa parte da Terra, notando que a falta de ideias concordantes sobre a fórma 
de colonisar e civilisar esse continente é devida á ausencia de estudos etnograficos sobre os 
povos que o habitam.” (153).

No âmbito do segundo vector, o da influência em decisões políticas, assume particular 
relevo o Decreto de 18 de agosto de 1881, sobre a abertura à navegação estrangeira de portos 
de Guiné e S. Tomé. Julio de Vilhena “[invoca] o que … tem sido apresentado pela Sociedade 
de Geographia de Lisboa”. Onde reside, então, a presença do literato, enquanto “amante das 
letras”, perguntar-se-á? A resposta surge mais adiante no articulado quando se menciona “a 
vulgarisação do português e a recolha e estudo de vocabulos, gramaticas, lendas, tradições e 
usos indigenas” (205).

No âmbito das conferências ou outros eventos, dever-se-á recordar uma iniciativa que, não 
sendo sobre um solo literário, é suscitada pelo eminente “amante das letras” que é Luciano 
Cordeiro; refiro-me ao Congresso nacional, discussão e estudo da situação presente da sciencia 
portuguesa, proposto em Junho de 1886. Luciano Cordeiro apresentou, então, uma proposta 
no sentido de que se reunisse, em Lisboa, um congresso nacional, “para a discussão e o estudo 
da situação presente da sciencia portuguesa nos seus diversos ramos, aplicações, necessidades 
e progressos.” Para concretizar essa iniciativa sugeria Cordeiro a nomeação de uma comissão 
onde estivessem representados “o ensino secundário, superior e especial do país, e as institui-
ções oficiais e livres de estudo…” (241-3) 

Já no virar do século, em 1902, a Sociedade de Geografia associar-se-ia a um evento emi-
nentemente literário, o sarau promovido pela Associação dos Jornalistas, “em beneficio” de 
Vitor Hugo (Craveiro Lopes de Oliveira 235). Oito anos mais tarde o Boletim da Sociedade 
dá testemunho de um evento sobre um eminente escritor português que, como acima referi, 
foi um dos seus sócios mais prestigiados, Alexandre Herculano. A conferência, intitulada 
“Alexandre Herculano. Crítico, poeta e romancista”, esteve a cargo de Fidelino de Figuei-
redo que considerou ser “Herculano … o mais sugestivo exemplo da nossa galleria de figuras 
moraes.” (Boletim da SGL, 28ª série, nº4, Abril 1910, 104)

Apesar de ser já algo distante daqueles tempos fundadores sobre os quais me tenho detido, 
devo assinalar a palestra de Augusto Reis Machado, que teve lugar a 20 de Março de 1928, 
dedicada ao dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. Qual a razão deste destaque? Em primeiro 
lugar, pelo facto de esta iniciativa revelar a atenção que, no seio da Sociedade de Geografia, era 
concedida ao que de melhor acontecia no plano literário europeu. Em segundo lugar por ênfases 
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analíticas de Augusto Reis Machado que, em seguida, discrimino. Começa o orador por se refe-
rir ao dramaturgo como um “grande literato verdadeiramente europeu” (30), para, em seguida, 
elaborar em torno da noção de identidade que se indicia nesta breve caracterização:x 

Ibsen é uma figura característica da civilização europeia, dessa espantosa civilização tão origi-
nal, tão activa, tão criadora, a que nós portugueses tão amplamente pertencemos noutras eras, para 
cujo desenvolvimento e definição com tanta intensidade e brilho contrbuímos, do século XII ao 
século XVI, e de que nos encontramos desde então tão afastados. (30)

Ibsen emerge aqui como signo de uma identidade colectiva na qual Portugal se inscreve, a 
“civilização europeia”, e para a qual contribuiu significativamente no passado. Independen-
temente dos traços disfóricos que emerge no seu diagnóstico do presente, importa acentuar 
este entendimento do país e da sua cultura no âmbito de um contexto mais global e coerente. 
Se a problemática em torno da identidade europeia é hoje algo de polémico, não deixa de ser 
relevante o facto de este tópico ter já sido aqui abordado naquela distante década de 20 do 
século passado. 

Será neste contexto que emerge a dimensão moral da obra literária, algo que, como acima 
vimos, havia sido detectado face a Herculano, esse “mais sugestivo exemplo da nossa galleria 
de figuras moraes”, como o considerara Fidelino de Figueiredo. Afirmou, então, o orador: [A 
obra de Ibsen] “É uma revolta moral contra tudo o que diminui, relaxa o espírito, é a apo-
teose da vontade, é o reconhecimento de que existe o mal no mundo mas que o homem tem 
o poder de o vencer; é uma escolar de heroísmo.” (36-7)

O fenómeno literário e os seus agentes emergem, deste modo, como actores num solo mais 
amplo, tanto nacional como internacional, sendo neste âmbito que se afirma a presença do 
tópico identitário. 

No âmbito do quarto vector assinalado, o das publicações sobre tópicos que podem ser 
reconhecidos na designação genérica de literatos, importa referir que, entre as publicações que 
surgiram até 1881, se inscreve o estudo de Adolfo Coelho, “Os dialetos romanicos ou neo-lati-
nos na Africa, Saia e America, com 66 paginas, começando por um desenvolvido estudo sobre 
o creolo da ilha de Santo Antão, de Cabo Verde.” (Ferrão 189) Além disso, “Vasconcelos de 
Abreu insere umas Notas para a historia das relações entre o oriente e o ocidente na antiguidade.” 
(190) No ano seguinte Adolfo Coelho publica umas notas suplementares ao seu anterior tra-
balho sobre os Dialectos romanicos ou neo-latinos de Africa, Asia e America”, surgindo ainda 
aquele que António Ferrão considera ser o “notavel estudo” de Sousa Viterbo sobre a Exposi-
ção de arte ornamental (231).

Por fim, devemos deter-nos sobre o quarto vector, o das comemorações, no qual se destaca 
a do tricentenário do nascimento de Luís de Camões. “[N]a sessão de 21 de maio de 1879 
Luciano Cordeiro lia … umas propostas do socio correspondente e ilustre arqueologo, Sr. 
Joaquim de Vasconcelos, assim concebiddas. ‘À Sociedade de Geographia cabe principalmente 
o dever de honrar a memoria da immortal poeta do seculo das descobertas nacionais.” (167) 
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Entre as iniciativas sugeridas destaco as que se inscrevem no cenário do tópico sobre o qual me 
ocupo. Lê-se na proposta:

Tendo de celebrar-se, no próximo ano de 1880, o tri-centenário da morte de Camões, tenho a 
honra de apresentar á Sociedade de Geografia as seguintes propostas para a celebração dessa sole-
nidade nacional.

1º A Sociedade de Geografia tomará a iniciativa na celebração do centenário;
…
3º A Sociedade de Geografia procederá, de acordo com as outras associações literárias, científi-

cas e artísticas do País, oficiais ou não oficiais, á elaboração do programa definitivo e á execução 
ulterior;

4º Posto que a solenidade seja nacional, em primeiro lugar, é certo que o génio do immortal 
épico rompeu, há séculos, todas as barreiras nacionais; portanto a Sociedade de Geografia dignar-
se-á solicitar ao Governo de Sua Magestade Fidelissima o direito de convidar oficialmente, em 
nome da Nação, os sábios estrangeiros que mais têm contribuído para divulgar as obras do poeta 
e a glória da Pátria;

…
7º A Sociedade de Geografia dignar-se-à solicitar do Governo de Sua Magestade Fidelissima a 

creação de uma medalha comemorativa do centenário, destinada a premiar:
a)Os trabalhos literários, nacionais e estrangeiros, sobre Camões, incluindo traduções das obras 

do poeta.
b) As obras de arte originais, que tenham relação com a vida do poeta ou com as suas obras.
…
Conceder-se-à, além disso, uma grande medalha de honra, de ouro, ao escritor que mais houver 

trabalhado na literatura camoneana, e outra medalha, da mesma ordem, ao escritor estrangeiro 
que se houver mais distinguido nos seus estudos e propagado mais eficazmente a glória do poeta e 
da Nação.” (Craveiro Lopes de Oliveira 134-5)

Para além destas iniciativas, foi sugerida a realização de “uma grande Exposição Camo-
neana” e “a execução da grande missa de Requiem (op. 23), consagrada á memoria de Camões, 
pelo illustre compositor nacional João Domingos Bomtempo.” (Ferrão 167)

No plano da efectivação prática do projecto, “Magalhães Lima propoz … que uma comis-
são fosse nomeada de escriptores e jornalistas para estudar o modo mais conveniente de a 
imprensa solemnisar o tricentenário de Camões, e formular o respectivo programma…” 
(528). Luciano Cordeiro secundou esta proposta, tal como Theophilo Braga, que destacou 
o “que [esta] acentuava em presença da Europa a individualidade do paiz.” (Boletim, 7ª 
série, 1887, 528-9) A Sociedade de Geografia de Lisboa e o Commercio de Lisboa tiveram 
a iniciativa da reunião que desencadeou o processo, na qual iria assumir particular relevo 
a imprensa. 

Tendo o literato como cenário, a Sociedade de Geografia afirma-se, assim, como espaço de 
encontro de diferentes discursos e como catalizadora de iniciativas que afirmam aquela que 
seria a singularidade da nossa identidade no seio da identidade europeia.
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Seguir-se-iam iniciativas em torno de outras celebrações, como a da comemoração do nascimento 
de Almeida Garrett: “Em 1898, foi proposto na Assembleia Geral Ordinária o tomar a Sociedade 
de Geografia a iniciativa da comemoração do nascimento de Almeida Garrett…” (Craveiro Lopes 
de Oliveira 161). Esta proposta não seria, todavia, concretizada devido a três argumentos, o de que 
se deveria assinalar seria a morte, pois corresponderia ao materializar de uma obra, o de eventual 
sobreposição face à Academia das Ciências, por não ser a Sociedade de Geografia uma associação 
de “índole literária”, e de poder ser o Conservatório a tomar a iniciativa, visto ter sido criado por 
ele. (162) Curiosamente, o mesmo argumento não impediria que a 25 de Janeiro de 1910 fosse 
“eleita uma comissão para levar a efeito a celebração” da data de nascimento de Alexandre Hercu-
lano. Foi igualmente “[a]berto um concurso literário, para apresentação de uma obra, referente ao 
notável historiador, foi o prémio atribuido, em 1932, ao senhor Carlos Portugal Ribeiro.” (163)

A 19 de Junho de 1889, surge a intenção de assinalar o Quarto centenário do descobrimento 
da caminho maritimo para a Índia em 1897, sobre o qual: “Promover-se-ia a publicação de 
numeros, monografias e” – acentuo este aspecto – “trabalhos literários e científicos, cujo tema 
fosse apropriado á comemoração e far-se-ia a publicação de uma edição monumental comen-
tada de ‘Os Lúsiadas.’” 

As iniciativas que mencionei demonstram uma óbvia vitalidade por parte da sociedade de Geo-
grafia de Lisboa em torno daquele que, no sentido lato, poderemos considerar o universo literato. 
O que não significa, como é óbvio, que as teses expostas nessas iniciativas tenham sido isentas de 
polémica. Ramalho Ortigão, também ele um literato ilustre da Sociedade de Geografia, evoca de 
forma mordaz, no capítulo XIX de As Farpas, uma conferência sobre colonização africana, que 
tivera lugar nesta nossa instituição. A questão educativa merece-lhe o seguinte comentário: “Ao 
cabo de cinco anos de dessoramento físico, intelectual e moral ... o liceu nacional ... entrega à 
família um imbecil reconhecido e aprovado com louvor em todas as provas de incapacidade que 
os programas oficiais lhe exigiam.” (Ortigão 158) A isto não seria estranho, na sua opinião, “... a 
tristeza claustral e a alimentação do colégio, baseada quase exclusiva e invariavelmente na carne 
cozida, enfraquecem o estômago, debilitam os músculos e derreiam a espinhas.” (158)

Ainda numa veia irónica, eventualmente satírica, os primórdios da Sociedade de Geografia 
estão associados a um dos seus sócios mais famosos1; um sócio que contribuiu para o reconhe-
cimento da Sociedade em cerca de vinte línguas; e, todavia, um sócio que não surge no registo 
dos membros da nossa instituição; um sócio que não... existiu; um sócio que é radicalmente, 
no sentido etimológico mais literal, um literato, visto ser, ele mesmo, feito de letras, ou, se 
preferirmos, uma personagem de papel; refiro-me a João da Ega. Eis o passo de Os Maias em 
que ele participa da nossa evocação:

… a condessa apressou-se a responder ao sr. Sousa Neto, que, a propósito de cães, lhe estava 
falando da Sociedade Protectora dos Animais…

1 Devo a lembrança desta presença à nossa bibliotecária, Dra. Helena Grego, a quem, penhorado, renovo os meus 
agradecimentos.
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- Que eu creio que ela vai prosperando… E merece-o, acredite a sra. Condessa que o merece… 
Estudei essa questão, e de todas as sociedades que ultimamente se têm fundado entre nós, à imitação 
do que se faz lá fora, como a Sociedade de Geografia e outras, a Protectora dos Animais parece-me 
decerto uma das mais úteis.”

Voltou-se para o lado, para o Ega:
- Vossa Excelência pertence?
- À Sociedade Protectora dos Animais?... Não, senhor, pertenço à outra, à de Geografia. Sou dos 

protegidos.
A baronesa teve uma das suas alegres risadas. E o conde fez-se extremamente sério: pertencia à 

Sociedade de Geografia, considerava-a um pilar do Estado, acreditava na sua missão civilizadora, 
detestava aquelas irreverências.

Talvez Eça esteja a dizer-nos quão importante é aprendermos com os britânicos a saber rir 
de nós próprios.

Não há muito tempo, um Ministro da República terá interpelado o presidente de uma Aca-
demia, perguntando-lhe: “Para que serve a Academia de...?” Creio que não devemos ficar per-
turbados com esta pergunta, por muito irreverente, quiçá incómoda, que ela possa ser. Com 
efeito, vivemos tempos em que a produção de ciência se encontra legal e institucionalmente 
enquadrada em lugares bem definidos e precisos. É impossível ignorar as mudanças que, a 
este nível, se operaram nos últimos anos, e muito mais obviamente, nestes últimos cento e 
quarenta anos. No entanto, esta incursão pela presença dos literatos nos primórdios da Socie-
dade de Geografia terá comprovado a sensatez das palavras de Herman Melville: “em vez de 
divagar acerca do presente, ou de especular sobre o futuro, devemos necessariamente recorrer 
ao passado.” É minha convicção que o recurso ao passado nos permite olhar com mais nitidez 
para o presente e encarar o futuro com mais confiança. 

Se recordarmos a síntese que elaborei das contribuições dos literatos naqueles tempos, 
constatamos que entre elas se assinala a contribuição para uma urbanidade intelectual, atenta 
ao que de melhor se passava além-fronteiras; que se evidencia a importância da compreensão 
do nosso lugar no contexto europeu; na reflexão em torno daquela que será a nossa identi-
dade; que se materializa na produção escrita que evidencia essa reflexão; que convoca novas 
estratégias de diálogo entre as ciências – chamemos-lhe interdisciplinaridade – e aqui recordo 
que o nosso Presidente foi um dos oradores principais num congresso eminentemente lite-
rário realizado nesta casa, o da Associação Portuguesa de Estudos Anglo-Americanos; que se 
projecta na evocação desses momentos significativos da nossa História que são os seus marcos 
maiores no plano literário, momentos esses que nos confirmam enquanto instantes de uma 
tradição, que nos revelam como somos.

C. P. Snow mencionava a importância que adquiria a existência de um espaço de encontro 
das diferentes culturas científicas. À semelhança do que sucedeu aquando da sua fundação, a 
Sociedade de Geografia de Lisboa persiste enquanto esse lugar de encontro e confluência de 
discursos distintos, no qual os literatos podem continuar a reconhecer a hospitalidade inte-
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lectual que lhes permite contribuir para a vitalidade cívica, científica e intelectual de uma ins-
tituição que prossegue na sua utilidade enquanto relevante agente da sociedade civil. E assim 
se responde à legítima pergunta do tal Ministro. É nesse âmbito de urbanidade científica, 
intelectual e cívica que reside ainda hoje a importância da nossa instituição, e dos literatos 
que nela reconhecem um espaço que é também o seu.
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A SGL comemora este ano os 140 anos da sua fundação. É uma efeméride que merece ser 
evocada pois ao longo deste quase século e meio o papel da SGL na Sociedade Portuguesa, e 
consequentemente, na História e na Cultura nacionais foi relevante.

Quando D. João VI regressa a Portugal, o Brasil prepara-se para se tornar independente. 
Após lancinante guerra civil o nosso país procura refazer-se. Perdido o primeiro império, o 
das Índias, perdido o segundo império, o do Brasil, os territórios de influência portuguesa 
em África, até então colocados em plano secundário são retomados e é-lhes dedicada atenção 
especial.

Quando o país ganha estabilidade com a vitória do liberalismo, em 1834, começa nova fase 
da política ultramarina portuguesa particularmente centrada nos territórios africanos. É assim 
que os políticos liberais consideram estes territórios como extensões da metrópole e os desig-
nam como “províncias ultramarinas” e procuram a sua gestão por meio de uma Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar.

Entretanto a Europa e as suas nações mais poderosas, a França, a Inglaterra e a Alemanha 
a que se vem associar a recém-criada Bélgica, governada por um membro da família Saxe-
Coburgo-Gotha a que pertenceram os maridos das rainhas Vitória de Inglaterra e D. Maria 
II de Portugal, “descobre” o grande interesse de Africa. 

É assim que se generaliza a criação das Sociedades de Geografia, as verdadeiras impulsio-
nadoras dos estudos e expedições de exploração científica em África. É o caso da fundação da 
Sociedade de Geografia de Paris, em 1821, a de Berlim em 1828, a de Londres em 1830, as 
de Viena e Roma em 1856 e a de Lisboa em 1875, para além de outras.

Estas Sociedades de Geografia organizam expedições no terreno (casos de Livingston, Bra-
zza, Cameron, Stanley entre outros).

Foi na sequência destas expedições que África, até aí um continente desconhecido, no seu 
interior, para os europeus, passou a integrar realmente o mundo conhecido. Nasceram então 
muitas ambições quanto ao conhecimento, ocupação, exploração e desenvolvimento de largas 
áreas do continente africano.

Portugal estava em Africa desde o século XV, mas efectivamente ocupava, na generalidade, 
pontos litorais ou delgadas fímbrias litorâneas.

O choque entre os interesses das principais potências europeias (França, Inglaterra e Ale-
manha a que se associou a Bélgica) que procuravam matérias-primas em especial produtos 
mineiros e mercados para escoamento das suas produções industriais a que se associava o pro-
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selitismo religioso e humanitário e ainda interesses científicos ligados a um continente pouco 
conhecido, com os interesses portugueses, tornou-se flagrante e inevitável. 

Na realidade Portugal há séculos que estava em África. As ligações entre o Brasil e a África 
ocidental eram estreitas, muitas vezes por motivos ligados à transferência de escravos negros 
que tanto trabalharam para o Brasil.

Portugal, a partir de meados do século XIX, com a Regeneração, procurou, a par da paci-
ficação e concórdia nacionais, implementar o progresso social de que o fontismo foi marca 
determinante. 

Em relação aos territórios de além-mar, Sá da Brasileira é nome relevante nos tentames efec-
tivos do seu desenvolvimento. Em 1851 cria-se o Conselho Ultramarino onde se procurava 
fazer a coordenação administrativa do ultramar português.

A maior consciência das elites pensantes portuguesas sobre as potencialidades dos nossos territó-
rios africanos, a “corrida” a África promovida pelas principais potências africanas com o choque de 
interesses eminente, propiciaram a criação da Sociedade de Geografia de Lisboa em 1875.

Algo tinha de se fazer e de o fazer bem feito de modo a alertar, a motivar o que hoje cha-
mamos a “opinião pública”, a “sociedade civil”, por um lado para a defesa dos interesses 
socio-políticos dos portugueses em Africa e por outro para travar, controlar e concorrer com 
os interesses antagónicos das potências europeias ávidas de Africa.

E aqui surge o vulto de Luciano Cordeiro que é a mola real da feitura do requerimento com 
data de 10 de Novembro de 1875, apresentado a El-Rei D. Luís, por um notável grupo de 
cidadãos que propunha a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa.

A par dos 140 anos da fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa, comemoram-se os 
130 anos da célebre Conferência de Berlim que reuniu, de 15 de Novembro de 1884 a 26 de 
Fevereiro de 1885, convocada pelo Governo Imperial Alemão e onde participaram 14 países 
(treze deles europeus mais os Estados Unidos da América).

Nesta Conferência, onde teve papel de relevo a SGL pela voz de Luciano Cordeiro seu 
secretário-geral, se estabeleceram as linhas mestras do expansionismo colonial e da fixação de 
fronteiras territoriais no continente africano que hoje persistem. 

Neste “jogo” de fixação de fronteiras a SGL, Luciano Cordeiro, Ernesto de Vasconcelos, 
Gago Coutinho e outros tiveram papel preponderante. É consequência deste “jogo” o dife-
rendo luso-britânico que desagua no célebre Ultimato de 1891.

Esta Sociedade de Geografia de Lisboa é património cultural da Nação e contém vasto 
património da Nação.

É património cultural imaterial da Nação na medida em que foi nela que germinou e flo-
resceu, na sequência do pensamento de Luciano Cordeiro e companheiros, seus fundadores, 
a ideia da promoção do conhecimento e do desenvolvimento sócio-económico e tecnico-
cientifico dos vastos territórios ultramarinos, principalmente africanos, que desde o século 
XV vínhamos conhecendo, ocupando e explorando. Na esteira do movimento civilizacional 
europeu promovido pelas recem-criadas Sociedades de Geografia de Paris, de Londres e de 
Berlim, por meados do século XIX, a sociedade civil portuguesa, conduzida por uma plêiade 
de homens da têmpera de Luciano Cordeiro, António Enes, Barros Gomes, Eduardo Coelho, 
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Fonseca Benevides, Sousa Viterbo, Sousa Martins, Pinheiro Chagas, Marquês Sá da Bandeira, 
Teófilo Braga para apenas citar alguns nomes dos cerca de setenta peticionários, solicitaram 
a El-Rei D. Luís apoio para a fundação da “Sociedade de Geographia de Lisboa, destinada a 
“promover e auxiliar o estudo e progresso das Sciências Geographicas e Correlativas, no paíz”. 
E mais adiante, nesta petição, esclareciam que procuravam “agremiar os esforços e realizar as 
aspirações de inúmeros estudiosos, ligar o paíz ao convívio scientífico do mundo civilizado 
(...) e, finalmente avocar a luz e a justiça da crítica moderna por mais este laço sympático de 
tão necessário e tão interessante cultivo das Sciências Geográphicas(...)”.

Como referi atrás, dentro destas paredes guarda-se ao lado do património imaterial das 
ideias de Luciano Cordeiro e Ernesto de Vasconcelos e dos vários presidentes, do Visconde 
de S. Januário a António Augusto de Aguiar e a Francisco Ferreira do Amaral, que a dirigi-
ram firme e sabiamente, um riquíssimo espólio material, logo representado pelos cadernos 
de campo e demais documentação diversa de Serpa Pinto, Roberto Ivens, Hermenegildo 
Capelo, Henrique de Carvalho, Silva Porto e Gago Coutinho.

Através dos tempos e das vicissitudes da vida do País, a Sociedade de Geografia de Lisboa 
vai afirmar-se, como talvez nenhuma outra instituição particular, especialmente ligada à vida 
nacional cultural.

É assim que, em 1877, recebe a visita do imperador do Brasil, D. Pedro II; em 1903 a visita 
de Eduardo VII de Inglaterra, em 1905 as visitas do Kaiser Guilherme II da Alemanha e do 
Presidente da República Francesa Loubet.

Acompanhou os visitantes à sede da Sociedade o então Presidente de Honra, o rei D. Car-
los. Em 1910, nas vésperas da implantação da República, acolheu o presidente do Brasil, 
marechal Hermes da Fonseca.

Assinale-se ter a Sociedade de Geografia, agora numa perspectiva bem diferente, em 1878 
solicitado ao Governo a criação de um Instituto de Estudos Coloniais para preparar aqueles 
que viessem a desempenhar funções públicas de administração nos territórios coloniais.

Só mais tarde em Janeiro de 1906 foi criada a Escola Colonial que teve a aula inaugural 
nesta Sala Portugal, em 26 de Outubro de 1906.

É esta Escola Colonial sediada e funcionando na Sociedade de Geografia de Lisboa que em 
1927 muda de nome e estatuto passando a designar-se por Escola Superior Colonial.

Funcionando até 1934 na Sociedade de Geografia, passa a ter instalações próprias. Em 
1954 nova reestruturação leva a que a antiga Escola passe a designar-se Instituto Superior de 
Estudos Ultramarinos.

Cresceu a Escola em alunos, quanto aos seus quadros e ainda quanto aos temas de estudo e 
de investigação a que se dedica. Deste modo em 1962 o então designado ISEU transformou-
se em Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina.

Em 1980 são redefinidos os cursos a professar pelo que se passou a designar Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Políticas. 

De Escola de Quadros criada e posta a funcionar nesta Sociedade de Geografia cumprindo 
missão fundamental para a época, temos hoje um Instituto Universitário pleno de juventude 
e rico de docentes e discentes.
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Também na Sociedade de Geografia foi criada a Escola Superior de Educação Física, que 
aqui funcionou entre 1930 e 1940, tornando-se depois a Faculdade de Motricidade Humana, 
igualmente integrada na Universidade de Lisboa.

Logo a partir da sua fundação vários documentos expressam o interesse da Sociedade de 
Geografia em impulsionar as explorações científicas. Em 1878, D. Luís declara-se “protector 
da Sociedade de Geografia” em carta de 14 de Novembro, onde refere o “louvável empenho 
com que se tem promovido os trabalhos indispensáveis para o desenvolvimento de estudos e 
explorações geográficas”.

Em 1880, a Comissão Central Permanente da Geografia é integrada na Sociedade de Geo-
grafia. O seu objectivo era “organizar expedições científicas, coligir exemplares e documentos 
que interessam ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da geografia, da história etnológica, 
da arqueologia, da antropologia e ciências naturais em relação ao território português, mor-
mente das possessões do Ultramar, promover e auxiliar quaisquer trabalhos referentes a essas 
sciências e propôr ao governo, todas as providências tendentes a tornar mais e melhor conhe-
cidas aquelas vastas e importantes regiões”.

A originalidade deste facto resulta da integração de um organismo oficial em uma associa-
ção privada. Todavia a personalidade jurídica da Comissão manteve-se. A Sociedade de Geo-
grafia assegurou o funcionamento da Comissão Central de Cartografia, facultando-lhe insta-
lações, material e pessoal. Quer dizer que a Comissão passou a ser um organismo do Estado 
ao cuidado da Sociedade de Geografia, mantendo os poderes públicos o apoio financeiro para 
que a Comissão pudesse actuar.

A acção e os trabalhos da Comissão de Cartografia foram de enorme interesse como afirma 
o Prof. Luís de Albuquerque quando diz que “a decisão, finalmente tomada em 1883, no 
sentido de através de provas cartográficas cientificamente preparadas, ficar testemunhada a 
amplitude de direitos coloniais portugueses em África, aproxima-se, quanto a intenções e a 
resultados, das medidas que nos séculos XV e XVI se tomaram, através igualmente de meios 
cartográficos, para documentar a extensão das navegações desse tempo”.

Em 1876 é votada na Sociedade de Geografia uma proposta sobre a conveniência de se 
empreender uma expedição científica através do Sertão africano, de costa a costa. Está lan-
çado o embrião das expedições de Serpa Pinto e de Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo de 
que possuímos os preciosos cadernos de campo belamente ilustrados.

Congressos e colóquios, uns promovidos pela Sociedade de Geografia, outros em colaboração, e 
em grande número, tiveram e têm tido as sessões nas suas salas. Têm sido tantos que enumerá-los 
ocuparia um grande espaço e tomaria o aspecto de lista fastidiosa. De maior significado, tem-se, 
em 1901, no seu 25º aniversário, a inauguração do 1º Congresso Colonial Nacional, levado a 
efeito na própria Sociedade de Geografia. Em 1924, o 2º Congresso Colonial Nacional, donde 
saíram votos do maior significado. Apontam-se só alguns deles, como a criação do Arquivo Histó-
rico Colonial, fundado mais tarde; atribuição de nível universitário à Escola Colonial, o que veio 
a suceder, pouco depois e a realização das Semanas das Colónias. Em 1927, efectua-se a primeira 
destas Semanas, impulsionadas e coordenadas pela Sociedade de Geografia. Realizadas tantos 
anos, vêm a tornar-se um factor de divulgação e estudo dos territórios de além-mar. 
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Deve referir-se, ainda o Terceiro Congresso Colonial Nacional realizado em 1930 e do qual 
saíram importantes votos.

Decorridos quatro anos e integrado na Grande Exposição Colonial do Porto, realizou a 
Sociedade de Geografia o Congresso da Colonização.

O problema do turismo bem cedo mereceu a atenção da Sociedade de Geografia, que, em 
1936, organizou o 1º Congresso Nacional de Turismo.

A Sociedade de Geografia, na sua sessão de 21 de Abril de 1879, manifesta o interesse que 
havia em se conhecer e se tornar conhecida a situação dos portugueses que viviam fora do 
seu país. Em 1880, é dirigido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros o questionário inicial 
para essa investigação. As respostas obtidas vão sendo divulgadas no Boletim da Sociedade 
de Geografia.

Em 1938, reactivaram-se essas investigações, conforme expressa um relatório da direcção 
da Sociedade de Geografia e, depois, no Boletim, publicam-se as informações recolhidas. O 
interesse pelo desenvolvimento dos territórios ultramarinos e a rica vivência da diáspora por-
tuguesa acentuam-se.

É este interesse e esta actividade que levam o presidente da Sociedade de Geografia Prof. 
Adriano Moreira a lançar a ideia de uma Congregação Geral das Comunidades Portuguesas, 
em 1964. Depois, a Sociedade de Geografia apela para que se reunam em Lisboa, em con-
gresso, representantes das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Em Dezembro 
desse ano, na Sala Portugal, inaugura-se o Congresso das Comunidades. A ampla participação 
de portugueses e de descendentes de portugueses, vindos de tantas partes do mundo, mostrou 
o êxito alcançado pelo Congresso. Dele saíram a União das Comunidades de Cultura Portu-
guesa e a Academia Internacional da Cultura Portuguesa, ambas sedeadas na nossa Sociedade. 
Em 1967, e em Moçambique, reuniu-se o segundo congresso de que se possuem bons relatos 
no Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa.

A Sociedade de Geografia bem cedo pensou em criar um Museu Histórico e Etnográfico na 
sua sede. Em circular de 15 de Fevereiro de 1884, dirigida aos sócios, diz ter começado a sua 
instalação. Esse museu “irá crescendo” – dizia a circular – “pela colheita directamente obtida 
e pelo depósito com que quaisquer pessoas nos queiram honrar de objectos dignos de figurar 
nele”. O Estado compreendeu a importância do Museu. Em 1892, confiou à Sociedade de 
Geografia o Museu Colonial da Marinha, criado em 1871. Muitos são os que entendem o 
papel que esse Museu poderá desempenhar. E, se recebe padrões e restos de padrões coloca-
dos pelos navegadores portugueses do século XV na costa africana, também recebeu da Índia 
a urna funerária de Afonso de Albuquerque. Os mais diversos objectos chegam, vindos da 
África, da Ásia, da Oceânia. Muitas foram as doações. A variedade e importância das peças 
que têm figurado em exposições no País e no estrangeiro mostram bem a riqueza do nosso 
Museu. Nessas exposições também têm figurado espécies bibliográficas e documentais da 
nossa Biblioteca que evidenciam igualmente a sua riqueza.

Escolheu-se para espaço expositivo mais importante a Sala Portugal. 
A ideia que presidiu a esta escolha tão bem materializada por José Luís Monteiro ao usar o 

ferro e vidro no conjunto das galerias e escadarias, foi a de ter um espaço aberto a usufruir na 
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dupla função de museu e de zona social onde se realizam congressos, sessões públicas diver-
sas, etc. 

Assim esta bela Sala Portugal alberga o essencial do nosso espólio museológico, comple-
mentado com o que orna a Sala dos Padrões e a Sala da Índia e tem sido a sede dos grandes 
eventos não só da História da Sociedade como da própria Nação.

Para as comemorações dos 140 anos da fundação procura-se actualizar não só a via expositiva 
do espólio mostrado, mas também tornar a sua função mais fácil e intensamente apreensível. 

A Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa é actualmente reconhecida, nacional e 
internacionalmente, como sendo imprescindível para todos os investigadores que se dedicam 
não só ao estudo da História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa, mas também à 
Geografia, História e Etnografia da comunidade dos países de língua portuguesa. É, por isso 
utilizada anualmente por estudiosos de todo o mundo.

O seu espólio bibliográfico, que tem vindo a ser constituído desde 1876, é composto por 
cerca de 70 000 obras, inúmeras revistas e cerca de 6 000 documentos manuscritos.

Simultaneamente o leitor tem acesso a uma vastíssima colecção de publicações periódicas 
muitas obtidas em permuta com o Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa e também 
com as publicações da série “Memórias” da SGL e ainda de publicações singulares de realce. 
Também a este nível a quantidade e variedade das publicações mais recentes não fica atrás 
das mais antigas.

O leitor poderá ainda consultar, mediante autorização prévia, os documentos reservados 
(6000 dos quais manuscritos). Grande parte destes documentos, de grande interesse e incalcu-
lável raridade, fizeram parte de espólios pessoais ou institucionais, adquiridos ou oferecidos ao 
longo da existência da Sociedade. Não cabe, neste contexto, enumerá-los exaustivamente. Men-
cionam-se apenas, a título de exemplo, a existência da célebre colecção Vidigueira, os diários 
de viagem de personalidades como Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens, Silva Porto ou ainda 
Gago Coutinho, assim como uma invejável colecção de desenhos de George Chinnery.

Não menos importante, o nosso espólio cartográfico oferece ao utilizador uma riquíssima 
variedade de espécies: atlas, mapas e plantas, portugueses e estrangeiros e de todos os perío-
dos. Ilustrativo do valor da colecção cartográfica é o facto de não raras vezes ser solicitado 
o empréstimo de alguns dos seus documentos ou de suas reproduções para figurarem em 
exposições ou ainda para ilustrarem teses universitárias ou publicações de carácter científico.

A consulta de todos os documentos mencionados é facultada aos nossos sócios, e também 
a investigadores e estudantes universitários que o desejem. 

Desde 1875 a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) tem sido dirigida por uma plêiade 
de homens que assumiram a sua presidência. São vinte e duas personalidades provenientes de 
diversos horizontes, militares e marinheiros, juristas e cientistas, professores de vários domí-
nios dos saberes. Trata-se de um raro conjunto de individualidades que é justo evocar na 
altura em que se comemoram os 140 anos da fundação de uma Sociedade que está indelevel-
mente ligada à História do País. São, no fundo, dedicados servidores da Nação a que, como 
o último deste grupo me orgulho de pertencer.
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Sei bem que não se podem esquecer outros nomes a quem muito devemos: desde presiden-
tes de honra como os dois monarcas D. Luís e D. Carlos a um conjunto notável de secretá-
rios-gerais de que é obrigatório salientar, Luciano Cordeiro, Ernesto de Vasconcelos e Silva 
Telles e mais próximo de nós António de Almeida e Pereira Neto. Felizmente abundam os 
nomes de homens de eleição que se dedicaram à SGL. Por agora, evocarei os seus presidentes.

Ao evocar as acções relevantes dos presidentes da SGL, parece conveniente balizar, ainda 
que sem grande rigor, os principais períodos da sua actividade.

Há um período inicial de lançamento da Sociedade de Geografia em que esta toma o facho 
do impulsionamento da política ultramarina nacional. Neste período que, grosso modo, vai 
da fundação da SGL até à queda da Monarquia, programam-se e realizam-se as notáveis 
expedições de Serpa Pinto, Capelo e Ivens, ocorre a Conferência de Berlim onde é relevante 
a acção de Luciano Cordeiro, constroi-se e alberga-se a Sociedade nas suas belas, amplas e 
adequadas instalações da Rua das Portas de Santo Antão.

A este dilatado período de cerca de 35 anos correspondem as presidências de sete ilustres 
nomes, a saber: Visconde de S. Januário (1876-77), Prof. Barbosa du Bocage (1877-83), 
Prof. António Augusto de Aguiar (1884-87), General Francisco Maria da Cunha (1888-90). 
Alm. Pereira Sampaio (1891-93), Alm. Ferreira do Amaral (1894-1908) e Prof. Consiglieri 
Pedroso (1909-10).

Nunca é demais salientar a acção extraordinária que tem, em boa parte deste período (até 
à sua morte, em 1900) o Secretário-Geral da SGL  e seu principal impulsionador Luciano 
Cordeiro.

Um segundo período das actividades da SGL pode definir-se como o que vai da proclama-
ção da República ao advento do Estado Novo. Com efeito a SGL vive bem imersa na socie-
dade portuguesa e, não se imiscuindo no dia-a-dia da política “miúda”, não se pode alhear das 
grandes direcções e correntes sócio-políticas que percorrem a Nação.

Neste segundo período assiste-se, à procura de evidenciar, no país, as riquezas e as potencia-
lidades dos territórios ultramarinos. E assim nasce e desenvolve-se um bom Museu Histórico 
e Etnográfico de que hoje nos orgulhamos, se cria uma boa biblioteca e cartoteca principal-
mente ultramarinas e se lançam as bases do estudo e ensino superior da Administração Ultra-
marina. A Escola Superior Colonial, peça fundamental da administração territorial ultrama-
rina tem a sua sede na SGL desde a sua fundação até 1934.

São presidentes, durante estes dezasseis anos, quatro personalidades relevantes como o Prof. 
Bernardino Machado (1910-12), depois Presidente da República, o Dr. Anselmo Braamcamp 
Freire (1913-1921), o Alm. Almeida d’Eça (1922-24) e o Gen. Tomás Garcia Rosado, de 
1925 a 1926.

Parece adequado definir um terceiro período das actividades da nossa Sociedade como 
aquele que coincide, grosso modo com a vigência do Estado Novo, de 1926 a 1974.

Trata-se de um período bem definido do ponto de vista sócio-político.
Durante este dilatado período há realizações importantes. Deve mencionar-se a organiza-

ção das Semanas das Colónias (depois do Ultramar), tendo sido a primeira realizada em 1927. 
Eram estas manifestações científicas e culturais impulsionadas pela SGL e foram um relevante 
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factor de divulgação, de conhecimento e de estudo dos territórios ultramarinos. Continuou 
a realização de congressos congregando largo número de estudiosos, como o 3º Congresso 
Colonial em 1930 e o Congresso da Colonização em 1940, na cidade do Porto. Posterior-
mente, já em 1964 realiza-se o Congresso das Comunidades onde se reúnem representantes 
de inúmeras comunidades de emigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Deste Con-
gresso nasce a União das Comunidades de Cultura Portuguesa e a Academia Internacional 
de Cultura Portuguesa cuja sede se encontra nas instalações da SGL e cuja actividade tem 
contado, sempre, com o apoio da nossa Sociedade.

Neste período foram presidentes da SGL o Prof. Pedro José da Cunha (1927-28), o Conde 
de Penha Garcia (1928-40), o Alm. Azevedo Coutinho (1940-44), o Prof. Manuel Moreia 
Júnior(1945-1952), o Prof. Mendes Correia (1952-1960), o Prof. Ruy Ulrich (1960-1964) e 
o Prof. Adriano Moreira (1964-1974).

Com a instalação do regimen democrático saído da Revolução de 25 de Abril de 1974, 
abre-se um quarto período de actividade na nossa Sociedade. Abre-se a era da presidência de 
quatro notáveis oficiais da Armada Portuguesa: os Almirantes Fernando Fonseca (1975-78), 
Barahona Fernandes (1978-1983), o Comandante Serra Brandão (1983-88) e o Alm. Sousa 
Leitão (1988-2000).

Nos vinte e cinco anos em que este conjunto de presidentes dirigiu os destinos da SGL, até 
Janeiro de 2000, data do falecimento do Alm. Sousa Leitão, a acção destes homens pautou-
se, por um lado, pela salvaguarda a todo o custo do riquíssimo espólio cultural e científico da 
Sociedade e por outro, pelo relançamento das actividades das Comissões Gerais e das Secções 
Profissionais. Assim se realizaram vários Colóquios e Seminários de interesse relevante e que 
inclusivamente originaram publicações muito procuradas pela comunidade científica e cultural 
nacional e estrangeira. Cito apenas os seguintes: IV Centenário da morte de Luís de Camões 
(1981), Problemas de regionalização (1982), As regiões polares (1983), A energia dos oceanos 
(1983), Os fogos, a floresta e o ambiente (1985), A adesão de Portugal à CEE (1986), O trans-
porte marítimo e o desafio europeu (1988) e África século XXI – Os desafios da globalização 
(1998). Merece menção especial a Exposição cartográfica da Grande Lisboa em 1983.

Com a estabilização da sociedade portuguesa e a regularização das relações políticas, cultu-
rais, científicas entre Portugal e os novos países emergentes da descolonização portuguesa há 
que repensar o papel da SGL na nossa sociedade.

Nesta perspectiva a Direcção emergente das eleições de Março de 2000 e que tem sido re-eleita, 
na generalidade, procurou lançar as bases de um novo alinhamento sócio-cultural da SGL.

Na sequência do exposto faremos breve alusão ao que de mais relevante se foi passando ao 
longo dos quase dezasseis anos últimos, aliás da vigência da actual Direcção a que me tem sido 
dado o privilégio de presidir.

Em resumo, a ideia força motora da actividade da actual Direcção repousa na necessidade 
de explorar ao máximo as riquezas do espólio da SGL, dá-lo a conhecer à Nação e, com o 
seu estudo aprofundado permitir que investigadores das Universidades e demais Institutos de 
Investigação nacionais e internacionais se sirvam dele para a preparação de teses de mestrado 
e/ou doutoramento.
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Assim se solicitou o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para o estudo 
da nossa riquíssima fototeca (mais de 50 000 espécies fotográficas de vários tipos vindo de 
1870 à actualidade), para a catalogação e estudo pormenorizado de peças raras do Museu 
Etnográfico e Histórico, com relevo para os trabalhos de conservação dos Globos Coronelli 
(século XVII) adquiridos por D. João V e que são raridade mundial.

Na sequência do revigoramento das actividades das Comissões Gerais e das Secções Profissio-
nais, da abertura da SGL ao exterior e inclusivamente procurando dar saída, para além da tradicio-
nal via do nosso Boletim que se publica desde 1876, a estudos e trabalhos realizados nas diversas 
Comissões Gerais e Secções Profissionais e com o propósito de que a SGL marque presença posi-
tiva no mundo cultural nacional dando a conhecer estudos, do mais variado tipo, realizados por 
seus sócios, quer como produtos de investigação pessoal, sobre temas vocacionados para assuntos 
de antigos territórios ultramarinos, da América do Sul, pela África até ao Oriente, da Índia a 
Timor; quer como resultado de estudos sobre o riquíssimo espólio da Sociedade de Geografia de 
Lisboa; quer ainda como resultados de trabalhos colectivos realizados nas Comissões Gerais ou 
nas Secções Profissionais, criou-se a Colecção “Memórias” de que já vieram a lume 17 números.

Ponto alto das actividades durante 2004 foram, as celebrações do 1º Centenário da criação 
do ensino superior de Geografia, em 1904, no Curso Superior de Letras. Houve comemora-
ções em que intervieram diversos autores nacionais e estrangeiros. O Presidente da Sociedade 
de Geografia proferiu uma comunicação sobre o Prof. Silva Telles, antigo Secretário-Geral da 
nossa Sociedade e primeiro professor catedrático de Geografia do nosso país.

Na procura de estudar e tornar conhecido o rico espólio da nossa Sociedade apresentou-se 
uma proposta de projecto de investigação à FCT sobre “A Colecção Henrique de Carvalho: 
Património Museológico e construção de saberes nos finais do século XIX”. Este projecto foi 
acolhido para financiamento tendo sido classificado pelo Painel de Avaliação com a menção 
de Excelente.

Entretanto foi lançado e realizado o projecto comunitário “Curar em África, da tradi-
ção à modernidade” que envolveu a Sociedade de Geografia pela sua Secção de História da 
Medicina, o Museu da Medicina da Universidade de Bruxelas, o Museu de Semmelweis de 
Budapeste e a Associação para o Desenvolvimento de Nampula, Moçambique (ASSANA). 
Além da elaboração e edição de um catálogo quadrilingue (português, francês, húngaro e 
inglês) sobre o tema do projecto e ilustrado com reproduções fotográficas de peças de arte das 
instituições envolvidas, foram feitas cinco exposições temáticas em Bruxelas, Budapeste, Lis-
boa Nampula e Maputo. O grupo português em colaboração com a ASSANA elaborou um 
inquérito na região de Nampula sobre a tradição local da arte de curar e das suas repercussões 
no mundo de hoje. 

Nesta linha de actividades foi de grande relevância o ciclo de conferências sobre “Visões 
de Política Externa Portuguesa” organizados pela Comissão de Relações Internacionais com a 
colaboração do Instituto Diplomático do MNE.

Este ciclo de conferências deu origem a uma publicação daquele Instituto Diplomático.
Entretanto lançou-se novo ciclo de conferências, também em colaboração com o Instituto Diplo-

mático que ocupou o ano de 2006. A sua temática foi “Portugal e as Relações Internacionais”.
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As comemorações do “Dia do Mar” institucionalizado pelo governo em 1992 a 16 de 
Novembro, vem sendo comemorado, desde sempre com o devido relevo, homenageando 
uma figura relevante da política do aproveitamento dos recursos marinhos como Magalhães 
Ramalho, Baldaque da Silva ou organizando mesas redondas ou symposia sobre temas como 
“Desafios da governação do oceano no século XXI”, “Regresso de Portugal ao mar: novas 
fronteiras marítimas”, “Pescas e Comunidades Ribeirinhas”.

Na Assembleia Geral de 27 de Março de 2006 e por proposta da Direcção, foi aprovada a 
criação da “Comissão Europeia”. Deste modo a Sociedade de Geografia procura acompanhar 
a realidade actual sócio-politica tão importante para o nosso país.

Temos procurado tratar de assuntos de grande actualidade e controvérsia, como sejam con-
ferências-debate sobre o “Novo Aeroporto de Lisboa” ou “O TGV e as ligações ferroviárias a 
Espanha”. A Secção de Transportes, com a intervenção da Secretária de Estado dos Transpor-
tes, Engª. Ana Paula Vitorino, discutiu a “Nova travessia do Tejo: Chelas-Barreiro”.

Ainda em 2005, comemorando os 130 nos da fundação da SGL realizou-se um desen-
volvido ciclo de conferências, que foram reunidas num volume especial do nosso Boletim. 
Como facto relevante destas comemorações foi aberto o concurso internacional para conces-
são do Prémio Gago Coutinho atribuído ao Comandante Luís Sardinha Monteiro pelo seu 
estudo “Designing, configuring and validation the Portuguese DGPS network”.

Em Sessão Solene a 9 de Novembro presidido pelo Presidente de Honra da Sociedade, o Sr. 
Presidente da República Dr. Jorge Sampaio foi entregue o Prémio Gago Coutinho e homena-
geado o Comandante Piloto-Aviador J.M.Sarmento Beires.

Dois eventos relevantes se devem salientar durante o ano 2006, para além da actividade 
realizada com o Instituto Diplomático atrás mencionada. Aqueles eventos foram as comemo-
rações do centenário da criação da Escola Colonial que permaneceu na SGL até 1934. Esta 
Escola após evolução notável e alargamento do seu âmbito de estudos e instalação é hoje o 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

O segundo evento relevante foram as comemorações dos 25 anos da Secção Luís de Camões. 
O conjunto de intervenções apresentadas ao Colóquio comemorativo desta efeméride foi reu-
nido na Memória nº 9 da SGL.

Em 5 de Março de 2007 tivemos a honra de, mais uma vez, receber o nosso Presidente de 
Honra, agora o Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva. Realizaram-se as Jornadas Comemorativas 
da Partida da Família Real para o Brasil.

Deve mencionar-se o relançamento da Secção de Ciências Militares que desde 2008 tem 
tido actividade muito importante com a colaboração de um grupo saliente de sócios muito 
participantes nas várias actividades e estudos. Deve-se uma homenagem ao Senhor General 
Sousa Menezes, na altura um dos Vice-Presidentes da SGL pela sua acção dinâmica no relan-
çamento desta Secção.

Em Março de 2008 o Presidente da República deslocou-se ao Brasil no âmbito das Come-
morações da chegada da Corte portuguesa no Brasil e o presidente da SGL foi convidado a 
integrar a sua comitiva cultural.

Recorda-se que no verão deste ano o Convívio foi amplamente remodelado.
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Em 2009 salienta-se a Sessão Solene Comemorativa dos 140 anos do nascimento de Gago 
Coutinho e dos 50 anos da sua morte. Na Sessão Solene presidida pelo nosso Presidente 
de Honra Prof. Aníbal Cavaco Silva foi entregue o Prémio Gago Coutinho ao Prof. João 
de Matos pelo seu estudo “O conceito de fronteira terrestre sob a perspectiva geográfica 
posicional e a aplicação ao processo de demarcação da fronteira terrestre entre a Indonésia e 
Timor-Leste”.

Em 30 de Março foi atribuído o título de Sócio Honorário da SGL por proposta da 
Direcção à Assembleia Geral aos Senhores Doutor Fernando Aguiar-Branco e Coronel 
Vitor Alves.

Realizou-se um importante Colóquio Internacional comemorando o 90º aniversário da 
Expedição Científica à Ilha do Príncipe chefiada pelo Prof. Arthur Eddington. As comemora-
ções a este colóquio realizado em Lisboa e na Ilha do Príncipe estão publicadas na Memória 
nº12 da SGL.

Em 2010, relacionado com o Centenário da Proclamação da República Portuguesa, rea-
lizou-se um Ciclo de Conferências subordinado ao título geral “A República e o Ultramar 
português 1910-1926”. As comunicações apresentadas ao longo do ano constam do volume 
especial do nosso Boletim.

Concomitantemente a Secção de História da Medicina organizou um congresso sobre “Os 
médicos e a República”.

De entre outras manifestações culturais promovidas por várias Comissões e Secções merece 
relevo o Seminário “A Cooperação empresarial no espaço da língua portuguesa” realizado 
com o IPAD e com a Galp Energia. As intervenções havidas foram reunidas e publicadas na 
Memória nº 9 da nossa Sociedade.

Como se verifica tem sido política da Direcção promover que os principais eventos fiquem 
registados ou em números especiais do nosso Boletim ou deem lugar a números temáticos da 
nossa Colecção “Memórias da SGL”.

Ainda no âmbito das comemorações do centenário da proclamação da República Portu-
guesa realizou-se uma óptima, bela e ampla exposição subordinada ao tema “Uma visita à 1ª 
República em Portugal” baseada no rico espólio que o nosso sócio Pedro Marçal Vaz Pereira 
possui sobre os primórdios da República onde foi figura de proa seu bisavô Dr. Abílio Mar-
çal. De igual modo se comemorou o sesquicentenário da ascensão ao trono do rei D. Luís 
em cujo reinado foi criada a SGL que lhe mereceu atenção especial, tendo-se declarado seu 
“protector”!

Esta comemoração contou com a colaboração da Academia de Marinha e da Fundação 
D. Manuel II.

Há que destacar o Congresso do Centenário de Turismo em Portugal realizado com o apoio 
do Turismo de Portugal e que deu origem a um importante conjunto de publicações.

Já em 2012 a Secção de História programou um conjunto de evocações de historiadores de 
nomeada que foram sócios da SGL onde, inclusivamente, desempenharam posições de desta-
que. Foram eles os Profs. Virgínia Rau, Borges de Macedo, Veríssimo Serrão, Justino Mendes 
de Almeida e Fernando Castelo-Branco.
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Como resultado do projecto de investigação “Memórias de um Explorador: A Colecção 
Henrique de Carvalho da Sociedade de Geografia de Lisboa”, subsidiado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia (FCT) montou-se a Exposição “Memórias de um Explorador” usando 
o espólio que Henrique de Carvalho coligiu na sua memorável viagens à Lunda de 1880 a 
1884. Essa Exposição foi acompanhada pela realização de uma Conferência Internacional. 
Foi possível editar um bom e belo catálogo onde a par das comunicações apresentadas àquela 
Conferência Internacional, se reúnem outras contribuições científicas sobre a Exposição de 
Henrique de Carvalho. Apresenta-se, ainda, um amplo documentário fotográfico ilustrativo 
do interesse da Exposição que teve largo número de visitantes e repercussão na imprensa.

A Secção “Ordem de Cristo e a Expansão” tem realizado, anualmente, congressos interna-
cionais ligados às actividades sócio-culturais e históricas de várias ordens religiosas. Assim em 
2012 organizou o congresso internacional “Os Franciscanos no mundo luso-hispânico: his-
tória, arte e património”. Em 2014 congresso com idêntica temática foi dedicado aos Domi-
nicanos e este ano evento análogo considerou a acção dos Jerónimos.

Estes congressos internacionais têm congregado largo número de investigadores nacionais 
e estrangeiros.

Tema que vai ganhando notoriedade pelo interesse e pela necessidade de ampla conscien-
cialização das pessoas é o da literacia em Portugal bem como no mundo. Nesta conformidade 
no dia nacional do mar que anualmente se comemora por iniciativa da Secção de Geografia 
dos Oceanos, tratou-se do tema “O oceano - literacia e cidadania” que foi largamente parti-
cipado.

Dado o crescente interesse em conhecer mais de perto e com a participação de investi-
gadores, professores e técnicos como se está encaminhando o desenvolvimento dos países 
africanos de língua oficial portuguesa a que nos ligam laços históricos indeléveis, a Comissão 
Africana, de tão memoráveis tradições na nossa Sociedade, em 2012 promoveu, a conferência 
internacional “Angola: leituras de um país em mudança”. Contou-se com a participação de 
conferencistas angolanos desempenhando importantes funções sócio-profissionais naquele 
país que se deslocaram a Portugal.

Os textos de tais intervenções estão publicados na memória nº 14 da SGL.
Já em 2013 e 2014 retomou este tema agora dedicado à Republica de Cabo Verde e à Repú-

blica da Guiné-Bissau.
Com a colaboração da Secretaria de Estado da Cultura promoveu-se a criação do “Pré-

mio Cultura - Sociedade de Geografia de Lisboa” aberto à comunidade cultural nacional 
e internacional e a qualquer tema cultural dedicado a Portugal. Os concorrentes poderiam 
apresentar textos em português e em inglês. Houve dezenas de concorrentes pelo que um júri 
com componentes das principais academias nacionais e da SGL após árduo trabalho classifi-
cou ex-áqueo três trabalhos notáveis: Bruno Pereira de Almeida autor da obra “A Influência 
da obra de Pedro Nunes na náutica dos séculos XVI e XVII: um estudo de transmissão de 
conhecimento”; Pedro Flor autor do livro “A arte do retrato em Portugal nos séculos XV e 
XVI” e Susana Sardo autora do livro “Guerras de Jasmim e Mogarim: música, identidade e 
emoções em Goa”.



253

Os 140 Anos da Sociedade de Geografia de Lisboa

Congregando a Academia das Ciências, da História, da Marinha, Internacional da Cul-
tura Portuguesa, a Comissão Portuguesa de História Militar e a SGL, promoveu-se no ano 
2013 dedicado a Portugal no Brasil e Brasil em Portugal um Colóquio itinerante por aquelas 
entidades subordinado ao tema “Brasil e Portugal - unindo as duas margens do Atlântico. As 
comemorações estão publicadas em volume especial. A participação de participantes brasilei-
ros foi relevante. 

Foi montada uma exposição do pintor e poeta Moita Macedo, na Sala Portugal subordi-
nada ao tema “Branco e Negro” que teve largo número de visitantes. Na Sessão Inaugural, 
muitoconcorrida, contou-se com a presença do elevado número de personalidades do mundo 
sócio-cultural e politico de que destacam o Primeiro Ministro e outros membros do Governo. 
A sessão contou ainda com a declamação de alguns poemas de Moita Macedo feitos pela Dra. 
Maria Barroso e Prof. João Duque.

As comemorações do VI Centenário da Tomada de Ceuta foram cuidadosa e amplamente 
delineadas ao longo dos anos 2013 quando se trataram dos Antecedentes da Expedição, em 
2014 quando se historiaram as medidas de Preparação da Expedição e este ano quando, final-
mente se tratou da Conquista de Ceuta.

Para a preparação das Comemorações dos 140 anos da fundação da SGL tomaram-se medi-
das importantes em três vias. Em primeiro lugar realizar, mensalmente uma comunicação 
por um sócio da SGL, evocando ou salientando facto relevante da vida da nossa Sociedade. 
Essas dez comunicações serão publicadas no volume do nosso Boletim dedicado a 2015. Em 
segundo lugar abriu-se concurso para o Prémio Gago Coutinho 2015 aberto à comunidade 
científica internacional e dedicado a temas das Ciências da Terra e do Espaço. Pela primeira 
vez ganhou uma equipa portuguesa de renome internacional que se dedica às Ciências do 
Espaço constituída pelos Profs. Jorge Martins, Nuno Santos, Pedo Figueira e Cláudio Melo.

O prémio será entregue hoje, data maior da nossa Sociedade e assim, mais uma vez home-
nageamos esse investigador e homem maior da Pátria que foi Gago Coutinho. 

Por fim procurou-se remodelar o nosso Museu, principalmente a primeira galeria de modo 
a permitir que hoje possamos usufruir da sua beleza e riqueza. É um primeiro passo de uma 
caminhada que queremos encetar.

Farei breve alusão à luta que vimos travando desde Dezembro de 2013 quanto à regu-
larização adequada da instalação da SGL nas belas e históricas instalações que o Estado lhe 
facultou em 1897.

Desde a notificação recebida a 27 de Dezembro de 2013 em que a Senhoria, ao abrigo do 
NRAU, nos colocou em situação delicada quanto ao arrendamento, que, pelo ano de 2014 
até 17 de Maio de 2015 pela Resolução do Conselho de Ministros, vislumbramos solução 
para este magno problema. Foram 17 meses muito duros numa luta em que se empenharam 
inúmeros sócios e onde contámos com a boa compreensão do Governo.

Cito o essencial daquela Resolução do Conselho de Ministros: “O Conselho de Minis-
tros reconheceu o interesse público, de natureza cultural, científica e histórica do imóvel 
ocupado pela Sociedade de Geografia de Lisboa, bem como o interesse na salvaguarda da 
afetação daquele imóvel à actividade ali desenvolvida pela referida Sociedade desde 1897. 
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Nesse sentido determinou o desenvolvimento dos procedimentos necessários à salvaguarda 
dos interesses públicos presentes, nos termos do Código das Expropriações e da Lei de Bases 
do Património Cultural, interesses que permitem ao Estado operar a aquisição do imóvel, 
através respectiva declaração de utilidade pública”. 

Termino esta longa comunicação agradecendo a atenção benevolente que me deram. 
Espero firmemente um futuro auspicioso para a nossa querida SGL.

Faço votos para que aqueles, a quem for dada a honra de comemorar o século e meio da 
nossa Sociedade, possam testemunhar esse futuro que almejo.



Condecoração

Atribuída Pelo Senhor Presidente da República
ao Presidente da SGL





Condecoração

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa foi agraciado 
pelo Senhor Presidente da Républica 

com o grau de 
Grande Oficial da Ordem de Santiago de Espada 

em 14 de abril de 2015
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Luís Aires-Barros 
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa

No âmbito das Comemorações dos 140 anos da fundação da Sociedade de Geografia de 
Lisboa foi aberto o concurso internacional para o Prémio Gago Coutinho 2015.

Em boa hora se alargou o âmbito do concurso englobando as Ciências da Terra e do Espaço.
Foram recebidos sete trabalhos a saber:
Avaliação de deslocamentos e alterações morfológicas em infraestruturas portuárias, de 

Mário Moreira Pereira. 
Influences of delta morphodynamics on coastal response to climate change, de Marco Ferraz.
Detecção Directa de Luz Reflectida de 51 Pegb - J. Martins Nuno Santos, Pedro Figueira 

e Cláudio Melo 
The insular shelves of the Faial-Pico Ridge (Azores archipelago) - R. Quartau, J. Madeira, 

N.C. Mitchell, F. Tempera, P.F. Silva e F. Brandão.
Da formação sócio especial à diferenciação dos circuitos espaciais agropecuários na região 

de Araçatuba (SP) - Danton Bini.
“Teoria do Coeficiente angular - CA”, de Francisco Bedê.
“Bioprospecção em lípidos de animais de profundidade dos Açores para utilização terapêu-

tica”, de Sílvia Lino.
A avaliação dos trabalhos apresentados foi feita por um Júri que integrou representantes da 

Academia das Ciências de Lisboa (Prof. António Pereira Osório), da Academia Portuguesa da 
História (Prof. João Luís Cardoso), da Academia de Marinha (Profa. Raquel Soeiro de Brito), 
do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (Prof. Eduardo Arantes e Oliveira) e 
da Sociedade de Geografia de Lisboa (Prof. José Tenedório).

A presidência do Júri coube ao presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Transcreve-se a parte final da Acta do júri:
“Houve ampla discussão sobre os trabalhos em apreciação procurando-se fazer, primeiro 

uma apreciação em valor absoluto do nível científico e, depois em valor relativo.
O Júri congratulou-se com o real valor dos trabalhos presentes a concurso, salientando 

o mérito especial do trabalho “Detecção Directa de Luz Reflectida de 51 Pegb” de Jorge 
Martins, Nuno Santos, Pedro Figueira e Cláudio Melo. Trata-se de um trabalho numa área 
científica da maior actualidade (área dos exoplanetas) evidenciando investigação científica e 
resultados absolutamente pioneiros sobre a detecção da luz reflectida por um daqueles corpos 
celestes e sua utilização no estudo das características desse astro.

O Júri decidiu por unanimidade atribuir o “Prémio Gago Coutinho 2015” ao trabalho 
“Detecção Directa de Luz Reflectida de 51 Peg b” de Jorge Martins, Nuno Santos, Pedro 
Figueira e Cláudio Melo.
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O Prémio foi entregue na Sessão Solene de encerramento das Comemorações dos 140 anos 
da fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa a 10 de Novembro na Sala Portugal.

Nesta mesma data foi proferida a última das dez conferências do ciclo comemorativo da 
fundação da SGL e foi inaugurada a Galeria Oriente no Museu Etnográfico e Histórico após 
ampla remodelação e restauro de muitas peças expostas.



261

In Memoriam Óscar Soares Barata

Perdemos o Prof. Óscar Soares Barata em 23 de Agosto de 2015.
Ingressou na Sociedade de Geografia de Lisboa em 1963 e foi muito relevante a sua acção 

entre nós. Membro da nossa Sociedade ao longo de mais de cinquenta anos, foi durante uma 
década Vice-Presidente da SGL.

Lembro que o Prof. Oscar Soares Barata no meio século que dedicou à SGL fê-lo muito 
ligado à Secção de Demografia de que foi membro relevante e presidente. Pertenceu ainda à 
Comissão Africana.

Foi vogal da Direcção desde 1975, ou seja durante 40 anos. Deste modo deixou a sua marca 
indelével nas actividades desta Sociedade de Geografia. Foi desde 2006 um dos quatro Vice-
-Presidentes da Sociedade de Geografia. Contei sempre, com o seu conselho avisado, com o 
seu apoio franco e direi mesmo que entre nós houve um misto de admiração mútua, compa-
nheirismo cordial e amizade franca.

Recordo que os homens valem pelo que fazem e pelas suas contribuições para o enrique-
cimento do património espiritual que une as gerações em que as suas vidas se desenvolvem.

É nessa cadeia temporal e interligada pelos testemunhos que uma geração produz, destila 
e refina passando às que se lhe seguem, que se gera o conhecimento e se produz a esperança.

É neste contexto que encaro o professor universitário, o académico, o investigador, o erudito, 
o mestre de jovens e companheiro de mestres que Oscar Soares Barata foi e com o qual tive o 
grande prazer do contacto intelectual e os benefícios de uma colaboração franca e amiga.

Prof. Luís Aires-Barros
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A alegria de conhecer

Luís Aires-Barros1

Se existe alegria de essência intelectual que seja comparável à alegria de conhecer é a alegria 
da criação artística, a alegria de um artista que acaba de produzir a sua obra prima. Para o 
artista, a obra prima é toda a vida, viveu para ela, julga-a não destrutível até ao fim dos tem-
pos.

Na realidade a alegria do cientista ou do filósofo e a alegria do artista e do poeta estão no 
mesmo plano do indicível: uma procede da Verdade, outra da Beleza.

Para o cientista, a alegria suprema é conhecer e descobrir fenómenos até então não conhe-
cidos ou encontrar novas relações entre factos que pareciam não estar correlacionados e que 
agora se encaixam entre si e se explicam uns aos outros ou para o enunciar uma lei ou leis 
naturais que permitem explicar fenómenos e prever outros num domínio ainda virgem. Em 
suma, fazer recuar a noite do desconhecido que nos envolve, tocar a barreira do conheci-
mento.

É a alegria de acrescentar uma verdade, mesmo que seja parte ínfima da grande Verdade, 
do Tesouro criado e guardado pelos séculos como uma das grandes heranças da Humanidade.

A que outra alegria comparar esta grande alegria do investigador da Ciência? À alegria do 
navegador que partiu à descoberta de um novo mundo? Sim, talvez. Eis que chegou a noite, os 
ventos amainaram, as ondas adormeceram, no interior do navio a tripulação canta, esquecendo 
os trabalhos do dia que passou e está ansiosa dos de amanhã, mas o comandante, não dorme, 
não canta, está de pé na proa, olhando inebriado subir num céu ignorado, do fundo do oceano 
novas estrelas, esperando pelo grito do homem da gávea que anunciará: Terra à vista!

A alegria de conhecer tiveram-na muitos cientistas em algumas alturas da sua vida. Esta 
alegria os consolou da miséria física e da mediocridade intelectual e das incompreensões 
do mundo em que viveram. Muitas vezes pareceram pobres, apatetados, um pouco loucos, 
mesmo desprezíveis a ponto de serem lamentados pelo comum das gentes.    

Todavia, a sua alma irradiava alegria e pouco lhes importava que o comum das gentes os 
não compreendessem se eles viviam na glória, na plenitude da grande glória que viam nascer 
na linha do horizonte, bem longe!

A alegria de Galileu apercebendo-se do movimento da Terra e perscrutando as manobras da 
Lua ou os satélites de Júpiter; a alegria de Kepler procurando a audição, no silêncio das noites, 
dos ruídos longínquos do rolamento pelos espaços siderais dos planetas do sistema solar cujas 
leis derivou; a alegria de Newton, verificando que em volta de si se afirmava a universalidade 

1 Conferência proferida a 25 de Maio de 2015 na Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) na 
Sessão Solene então realizada para entrega, ao autor, do Prémio Aboim Sande Lemos - Identidade Portuguesa (2014), 
no âmbito das “Ciências da Natureza, Técnicas e Tecnologias.
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da atracção gravítica e que a astronomia se tornava um simples problema de mecânica; a ale-
gria de Lavoisier criando a química; a alegria de Haüy interpretando a bela e singular geome-
tria dos cristais que a Natureza nos oferece, de Darwin proclamando o princípio da variabi-
lidade das espécies vivas; a alegria de Ampère descobrindo as leis da eletrodinâmica; a alegria 
de Maxwell ao deduzir as celebérrimas equações diferenciais que unificam a compreensão da 
propagação das ondas electro-magnéticas; a alegria de Einstein ao se aproximar velozmente 
da correlação entre massa e energia.

Cada vez mais, hoje em dia, com o aumento avassalador da tecnologia, com o advento das 
ciências da informação, com a democratização do uso dos mais sofisticados meios de cálculo 
matemático e com a procura de sinergias resultantes da aplicação concomitante de saberes 
provenientes dos mais variados horizontes científicos, estamos a abrir cada vez mais e maiores 
janelas sobre essa imensa terra ignota que é a vida, sua origem, sua reprodução, seu provir.

Citei o nome de alguns maiores da Ciência. A generalidade dos investigadores científicos 
durante as suas vidas apenas tiveram relâmpagos fugitivos ou apenas reflexos pálidos desta 
alegria de conhecer, autêntica alegria sobre-humana.

Para a generalidade destes investigadores a Verdade que perseguem impiedosamente entre-
vêem-na pelas brumas das dúvidas e erros de observação e ou de interpretação conseguindo 
aqui e ali precisar um resultado, compreender um pormenor não esclarecido.

De qualquer modo não os lamentemos! Foi-lhes permitido participar no grande ágape da 
grande alegria, de ter participado do entusiasmo, do sonho e da esperança do grande amor 
pela Verdade, sempre cada vez mais próxima, mas sempre não se deixando tocar e envolver 
pelos braços frenéticos dos humanos.

Conhecer! Conhecer! Tudo está nisto. A vida é feita para saber e sem a Ciência ela é muito 
pobre de ser vivida.

Na nossa vida, entre os homens, escoa-se muita dor, mas também se escoa muita ale-
gria. Estas duas torrentes, misturando-se aqui e ali nunca deixarão de se escoar pela vida dos 
homens até que eles existam. Esperamos que na torrente das alegrias futuras, a alegria de 
conhecer seja a componente preponderante.

Sem dúvida que nunca saberemos tudo. A alegria dos maiores cientistas estará sempre 
incompleta. Nunca saberemos o que se esconde no fundo de conceitos como o mistério da 
vida, do espaço e do tempo.

Mas a Ciência é motivo de alegria, uma das causas da alegria entre os homens. Eis porque 
haverá sempre cientistas enquanto houver homens capazes de pensar. É que não há prémio 
que se possa comparar à alegria da descoberta. Que recompensa não saberá a pouco ao lado 
da descoberta da Verdade que o cientista conseguiu contemplar!

Disse atrás da dificuldade de sabermos, na essência, os significados do mistério da vida, da 
realidade do espaço e do fluir do tempo.

Sem o poder, nem pretender demonstrar, as ciências, no seu conjunto dispõem o espirito 
humano a reconhecer que Deus existe (sem discutir a sua definição), que a alma existe, que 
a lei moral existe, que o Homem está destinado a um futuro transcendental. Nada disto é 
objecto de Ciência, nada disto é anti-científico.
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Quanto ao espaço e sua compreensão, não resisto em seguir o pensamento de um homem 
superior como Henri Poincaré. Poincaré, exaltando a astronomia, porque esta nos eleva acima 
de nós-mesmos, mostrando-nos como o Homem é enorme pelo espirito, já que essa imen-
sidade esmagadora onde o seu corpo é um minúsculo e obscuro ponto, pode ser abraçada 
completamente pela sua inteligência, apreciando a sua harmonia silenciosa. Ela faz de nós 
almas capazes de compreender a Natureza. Foi a astronomia que nos ensinou que há leis que 
são ineluctáveis, que não se pode transigir com elas, que são como que infinitamente preci-
sas. Não são leis locais, variáveis de um ponto ao outro como as que fazem os homens. Foi a 
Astronomia que nos mostrou os caracteres gerais das leis naturais. Sabemos hoje que as leis da 
Astronomia são leis gerais da Natureza e que elas não devem nada ao acaso.

Foi a Astronomia que venceu com Kepler as barreiras da mecânica celeste e da mecânica 
terrestre: estabelecendo a existência de uma só Mecânica fazendo ruir estrondosamente a 
construção aristotélico-ptolemáica tão belamente glosada nos Lusíadas por Camões.

O êxito da revolução científica provocada pelo corte galiláico e principalmente com a teo-
ria da gravitação de Newton, promoveu, com Laplace e seguidores, a ideia de um universo 
completamente determinista. Haveria um conjunto de leis científicas que preveriam tudo no 
universo, bastando conhecer a caracterização do seu estado num dado momento.

A aceitação da mecânica determinística significava o encontro da lei que o relojeiro maes-
tro do mundo usava na sua regulação. Ao lado do que se julgava o sublime das conquistas do 
espirito humano (encontrar as leis do universo), estava o perigo da monotonia da sua aplica-
ção mecânica: era o verdadeiro fim da História.

Mas eis que surge a surpresa, uma vez que as esperanças do determinismo de Laplace não 
se podem realizar. O princípio da incerteza da mecânica quântica implica que certos pares de 
quantidades, como a posição e a velocidade de uma partícula, não podem ser ambos previstos 
com toda a precisão.

O principio da incerteza de Heisenberg tem implicações profundas no modo de ver, hoje, o 
mundo e que envolvem inclusivamente o pensamento filosófico. O princípio da incerteza de 
Heisenberg pôs um ponto final no sonho de Laplane num modelo de universo completamente 
determinista e relança o problema do porquê da nossa existência e da do universo. Como avan-
çou Stephen Hawking, se descobrimos a resposta a estes porquês será o triunfo máximo da razão 
humana, porque então conheceremos o pensamento de Deus. Essa alegria chegará? Duvido!

E partimos para nova caminhada em busca do conhecimento. Segundo a teoria da relativi-
dade geral de Einstein, deve ter havido um estado de densidade infinita no passado, o big bang 
ocorrido há cerca de 13 700 biliões de anos. Foi o começo efectivo do Tempo. Igualmente 
se todo o universo, ora em expansão, entrar em colapso, haverá, no futuro, outro estado da 
densidade infinita, o big crunch, será o fim do Tempo!

Com efeito a astronomia levou o Homem às margens dos espaços infinitos, alargou as 
noções de espaço e de movimento por onde vemos viajar miríades de galáxias! E nós também!

No entanto para os amantes das Ciências da Terra, onde me incluo, um dos grandes enig-
mas do mundo em que vivemos, onde tudo o que é mutável e instável se projecta, fluindo, 
é o Tempo.
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Mas o que é o Tempo? Direi como Santo Agostinho “se ninguém me perguntar, eu sei, mas 
se quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei”. Mas tentarei!

Mais do que o espaço ou o movimento, para nós é o tempo a noção fundamental que mede 
a duração de tudo o que é mutável.

O tempo apenas supõe a mudança. Praticamente, avaliamo-lo pelo movimento dos astros. 
Todavia ele existiria mesmo que não houvesse astros, nem espaço, desde que existisse um ser 
que não fosse imutável.

Pode-se encarar o tempo como a quarta dimensão do Universo. Mas entre esta quarta 
dimensão e as outras três que definem o espaço, há uma diferença capital: o deslocamento 
sobre a dimensão tempo só se faz num único sentido e com uma velocidade uniforme. Não 
se pode parar na escala do tempo, nem aumentá-la, nem voltar para trás. A seta do tempo é 
inexorável no seu caminhar…

Verificamos, pois que assim como as Ciências do Espaço, em especial a Astronomia nos 
alargaram as noções de espaço e de movimento, as Ciências da Terra, em especial a Geologia, 
levou-nos à borda dos abismos ilimitados da duração.

Estes alargamentos ensinaram-nos o culto e o desejo do Infinito que está imanente ao 
Homem.

Mas as Ciências da Terra vão ainda mais longe, ensinando-nos que nada no mundo físico 
que nos rodeia é eterno.

A Terra ensina-nos um cântico de glória ao Acaso, feito Certeza; para uns, a Deus para 
outros. É o cântico das gemas esplêndidas com o seu jogo com a luz, e dos minerais opacos 
onde se esconde o metal, é o cântico dos cristais onde nada foi deixado ao acaso e dos estratos 
sedimentares onde se acumulam restos de biliões de seres, é o cântico das rochas cristalinas 
geradas no seio da Terra sob pressões fabulosas ou que foram lavas de vulcões hoje desapa-
recidos, é o cântico das planícies que ainda ontem foram mares e que amanhã conhecerão, 
de novo, as vagas dos oceanos, é o cântico das montanhas, autênticas catadupas de pedras 
sobrepostas.

Quando alguma vez se teve, sob os olhos, tais espectáculos, quando se foi iniciado nestas 
maravilhas, pensamos sempre nelas com a reconfortante sensação de observar o Belo. Mas tam-
bém nos dão a noção de tocarmos o Desconhecido, o Mutável, o Instável. Estamos sempre a 
descobrir novas veredas que nos conduzem mais além onde há novos mistérios a desvendar.

Verifica-se que as Ciências da Terra, nos permitem sentir a instabilidade dos sistemas 
melhor ordenados, a fragilidade dos edifícios mais sólidos e o carácter provisório e contin-
gente de todas as coisas criadas. Elas dão-nos a capacidade de compreender que tudo passa no 
Universo e que o próprio Universo está sujeito ao tempo.

No fundo, o que é importante na vida é nunca estar satisfeito consigo próprio, nem com os 
conhecimentos que se têm. E procurar sempre, esforçar-se sempre e subir sempre.

Na realidade, a Ciência tem procurado, passo a passo, desvendar os mistérios do nosso 
planeta, da nossa vida, do Universo. E cada um dos investigadores é, em certa medida, o 
revelador de um domínio misterioso, embora os arcanos profundos deste domínio devam 
continuar a ser-lhes interditos.
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Mas a alegria de conhecer só é vivida e saboreada por aqueles que começam por sentir um 
apelo irresistível pela Ciência.

Este chamamento da Ciência, este amor pela Ciência que avança e se generaliza inexo-
ravelmente é uma das bases da sociedade pós-industrial que caracteriza o nosso século XXI 
recém-nascido.

A Humanidade deu-se conta do poder da ciência. Estabelecem-se e consolidam-se as rela-
ções entre os governos e a ciência, criando-se os grandes laboratórios nacionais e centros de 
investigação.

Este movimento prefigura uma nova sociedade dado que, pela primeira vez na História, 
as mais diversas sociedades do globo lançam suportes tecnológicos comuns. Começam-se a 
estabelecer comunidades científicas internacionais já que a ciência é um elemento funda-
mental de unidade entre os pensamentos dos homens dispersos sobre a terra. Não há outra 
actividade humana em que o acordo entre os homens seja sempre, de certeza, atingido como 
na actividade científica. A observação científica traduz-se sempre pelas mesmas reacções de 
pensamento qualquer que seja a longitude e a latitude. Aqui reside a universalidade da Ciên-
cia e a inenarrável alegria de conhecer.
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Rui Miguel da Costa Pinto 
Presidente da Secção de História da Sociedade de Geografia de Lisboa

Depois da transcrição de diversos documentos provenientes do Arquivo Histórico da 
Biblioteca Central da Marinha, do Arquivo Histórico da Força Aérea, da Biblioteca da Aca-
demia das Ciências de Lisboa, da Colecção Moura Brás, da Colecção particular Sarmento 
Rodrigues, do Grupo de Amigos do Museu da Marinha, do Instituto de Investigação Cientí-
fica e Tropical, da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa, do Museu do Ar, do Espó-
lio Comandante Albert Edward Tamlyn, do Rotery Club de Lisboa, de Excertos do discurso 
“Adeus às Colónias” proferido por Gago Coutinho, do Relatórios de viagens, e de bibliotecas, 
deparámo-nos com mais documentação inédita proveniente de vendas de particulares que 
nos colocaram ao dispor, em digitalização. O preço dos originais era muito elevado para que 
instituições que já possuem acervo documental pudessem disponibilizar das verbas pedidas. 
Alguns deste documento estão truncados, outros são rascunhos e outros correspondência 
pessoal e oficial.

NOTA EXPLICATIVA:

A caligrafia de Gago Coutinho, apesar de contemporânea não é de muito fácil leitura. 
Deparámo-nos com algumas dúvidas aquando da leitura dos seus manuscritos. 

Há dificuldades na distinção entre o s e o z. 
Há dúvidas na palavra “ano” (âno ou añno). 
Há dúvidas no (~) e (^).
Uniformizámos algumas regras/símbolos na sua transcrição:
Mantivemos a pontuação.
Não actualizámos a ortografia.
Utilizámos o ________ para palavras que não conseguimos ler.
Utilizámos o (?) para acompanhar a palavra por nós transcrita mas da qual temos algumas 

dúvidas.
Utilizámos os parênteses [        ] para lacunas, no texto, do próprio autor.
Sempre que uma palavra aparece, no texto, com borrão, escrevemos no texto (borrão).
Colocámos palavras entre [      ] quando por borrão, papel rasgado, etc estas não eram per-

ceptíveis, mas que fazem sentido no texto.
O texto rasurado vem assinalado com (texto rasurado).
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Doc.1
Gago Coutinho enquanto Director do Mercado de Luanda solicita dispensa para se ausentar ir a 
termas em Portugal e bilhete pago para o efeito 

Exma Câmara Municipal
do Concelho de Luanda

José Viegas Gago Coutinho antigo Director da cadeia civil e Director do mercado da 
loanda aponta, tendo de se ausentar para a metrópole afim de tratar da sua saúde, vem muito 
respeitosamente, requerer à Exma Câmara se digne conceder-lhe uma passagem em 2ª classe.

Motivo termas 

Pede deferimento

Luanda, 9???? de Julho de 1919
José Viegas gago Coutinho
13 Manhã – Villavenhos???

Doc.2
Reunião de Gago Coutinho com o Conselho de Ministros sobre a delimitação da fronteira sul de Angola

Cópia – Republica Portuguesa - Gabinete do Ministro.___________________________
Aprovado em Conselho de Ministros – (a) A. Silva – 15-IV-926_____________________
Tendo reunido no meu Gabinete os senhores Afonso Costa, Ministro dos Negócios Estran-

geiros, Dr. Augusto de Vasconcelos, Ernesto de Vasconcelos, Carlos Roma Vasconcelos e C. 
almirante Gago Coutinho, foi examinado o processo relativo à questão da delimitação da 
fronteira Sul d’Angola tendo-se chegado à conclusão de que aos nossos delegados fossem 
dadas as instruções que submeto à aprovação do Conselho de Ministros. _______________
______________________________________

Em 15 de Abril de 1926__________________________________________________
O Ministro (a) Ernesto Maria Vieira da Rocha. _________________________________
_____________________________________________________________________
Aprovado em Conselho de Ministros – 15-IV- 926 – (a) A. Silva. ___________________
Projeto de instruções por que se ha de regular a missão que se vai tratar com os delegados 

da União Sul Africana, das questões relativas à delimitação da fronteira Sul da Angola =1º= 
A convenção sobre a linha de fronteira a demarcar será assinada sem compromisso, e tratada 
em primeiro lugar, separadamente de outra qualquer questão eneherente. ______________
_________________________________________

=2º= Não haverá cedência nem troca de territórios. _____________________________
=3º= A Missão deverá considerar favoravelmente e nos mais amigaveis termos a proposta 
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Sul-Africana, para desvio até metade do caudal do Rio Cunene destinado a irrigação, garan-
tindo-se-lhe a servidão necessária para tal objetivo, mas sem ofensa da Soberania Nacional. 
_______________________________________________

=4º= Cedido assim metade do caudal de Cunene, definitivamente consumido em irrigação, 
o restante caudal, quer nas quedas do Ruacaná, quer até ao mar, fica sendo exclusivamente 
portugues. ______________________________________

=5º= Em consequencia da cessão perpétua da agua, para irrigação dos territórios ingleses, 
a qual não volta ao Cunene, é preciso conseguir da Administração Sul-Africana, quer o paga-
mento de uma renda anual, quer um empréstimo de cerca de seis milhões de libras, a juro 
baixo, e em tres prestações anuais, com amortisação dentro de cinquenta ânos. __________
_______________________________________________

=6º= No caso de a industria Sul-Africana desejar aproveitar uma parte da agua que caí no 
Ruacaná para produção de força motriz, metade da energia respeitante ao caudal de Cunene 
será posta gratuitamente à distribuição da industria portuguesa, caso tenha sido já desviada a 
agua que, pelo artigo anterior, é destinada à irrigação.

=7º= Terá sempre muito em vista a defesa dos interesses portugueses na região de que se trata. 
______________________________________________________________________

Em 13 de Abril de 1926. __________________________________________________
O Ministro (a) Ernesto Maria Vieira da Rocha. _________________________________
Está conforme Comissão de Cartografia, em 19 de Abril de 1926
       

O Presidente
               Gago Coutinho
       C.Almirante

Doc.3
Agradecimento de Gago Coutinho a um amigo pelas informações prestadas sobre o seu Pai

Lisbôa - 22 – Novembro 26
Meu caro amigo, e antigo condiscípulo, muito lhe agradeço a amabilidade da sua carta, e as infor-

mações a respeito de meu pai. Mas parece-me que o não (buraco) um homem (buraco) teimoso, e 
(buraco) sempre o que êle quiser, como o tem feito toda a sua vida desde os 15 años. He, no fundo, 
o predel-o e contando dar-lh-ia tão grande desgosto, que me parece que é melhor deixal-o viver 
poucos años em liberddade do que muitos subjugado. Este criterio não e original meu e li-o algyres.

Soubre o nosso jantar, sou eu quem tera grande prazer em me sentar à mesa com a sua 
família. Faremos isso lá para meiados de desembro.

Mais uma vez muito obrigado pelo que me dizia acerca de meu Pai, e queria _____  d’este 
seu antigo amigo

Gago Coutinho
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Doc.4
Apontamentos sobre Colombo e Fernão de Magalhães

Colombo descobriu a América fiado em uma ficção: ser curta a passagem da Europa para 
a Ásia. he um erro.

Magalhães procurou a passagem pelo sul da América para passar para a Asia: não se tratava 
de ficção, mas de uma operação privada com bases sientificas: realisou-a (?) é a travessia do 
Atlantico que levou 5 semanas a Colombo, é brincadeira ao lado da travessia do Pacifico, que 
a Magalhães levou 3 meses!

Assim chegou à Asia, coisa que Colombo não fez nem poderia faser: no fim de um mês já 
os seus marinheiros espanhóis estavam a reclamar: no fim de outro ___________ vencido e 
voltado para trás

Magalhães não ia só realisar uma viagem sientifica, privada em naus velhas (?) teve tam-
bém que vencer a oposição geral dos espanhóis, incluindo capitães que o acompanhavam: de 
modo que ha a focar em Magalhães tres pontos:

A parte sientifica;
A energia indomavel com que venceu a opinião dos companheiros, tendo que mandar 

matar alguns, apesar de não ser espanhol;
E emfim, quando foi morto, em combate com os indígenas, nas ________, a viajem de cir-

cumnavegação estava completa: a ahi para o cabo da Boa Esperança e Europa, já era caminho 
conhecido e navegado por outros

1930-maio-10
Gago Coutinho

Doc.5
Um agradecimento aos deputados seguido de um texto de teor diferente sobre a vida dos homens no mar

Muito comovidamente vos agradeço Senhores deputados, a delicada atenção do Parlamento. 
Verdadeiramente eu não agradeço pessoalmente - pois sou mais independente que modesto 
– mas o vosso gesto recai sobre o “Povo português”, que sobe______ como ________, fes 
reabrir uma ________ de ______ que a todos nos afeta. De sorte que me não é permitido 
______, por _______, a respeito de um feito que tanto enaltece o Povo Português.

A nós, transoceânicos, que sabemos como se organisam rails, e como se executam cumpre 
pareçe relactar, aos olhos dos leigos – prontos a acreditar em imprudencias - que aqueles que 
a morte impediu de vir aqui não foram imprudentes.
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A nós técnicos nos cumpre assegurar que se tratava de uma luta contra circunstancias 
dificeis, em que eles foram vencidos. E, assim, o nosso primeiro gesto neste _____ deve ser 
recordar a memória dos que cahiram lutando contra o oceano; por isso proponho que, à sua 
memoria, dediquemos um minuto de silencio.

Doc.6
Carta a Carlos Cudell Goetz (representante em Portugal da casa Plath de Hamburgo fabricante 

do seu sextante) e referências à reportagem realizada aquando da sua viagem no hidroavião Do X.

Lisboa. 1933. janeiro. 2
MISTÉRIO DAS COLÓNIAS
COMISSÃO DE CARTOGRAFIA

Amigo e senhor C. Cudell
Por este lhe agradeço a sua carta, desejando-lhe um ano novo muito próspero.
Aproveito a ocasião para lhe pedir um favor:
A Casa Domier teve a gentileza de me mandar o óptimo folheto ilustrado com numero-

sas fotografias acerca da nossa viajem do Dox.. Mostrei-o ao Ministro das Colónias, a quem 
muito interessam. Como a viajem passou em duas colónias portuguesas cabo Verde Guiné, 
não me poderia obter um exemplar para o mesmo ministro?

Sem mais, sou, com toda a consideração, amigo grato

Gago Coutinho

Doc.7
Agradecimento a Carlos Cudell Goetz pelo envio de uma Revista de Aeronáutica

Lisboa. 1933. Abril. 4
MISTÉRIO DAS COLÓNIAS
COMISSÃO DE CARTOGRAFIA

Meu caro Cudell,
Recebido com agradecimento o interessante nº da Revista de Aeronáutica, que fez o favor 

de me traser, e que me veio recordar quatro dos mais interessantes meses da minha vida.
Admirador. amigo. atento. grato

Gago Coutinho
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Doc.8
Carta de agradecimento a Maria Elisa Ramalho Ortigão. Este documento incompleto ainda foi 

publicado em fac-simile, mas apenas no Jornal Brasileiro “Mundo Português” de 15 de junho de 1969
 

Rio – 1954 – Abril - 28
Grande Hotel OK
RUA SALVADOR DANTAS, 34
RIO DE JANEIRO – BRASIL
À  Exmª Senhora D. Maria Elisa Ramalho Ortigão

Muito me comoveu Vossa lembrança da menina que, em Junho de 1922, nos entregou a 
salva de prata, com o pão e o sal da hospitalidade desta cidade. É lembrança que conservo lá 
em Lisbôa, em cima da minha mesa.

Certo, gostarei de a tornar a ver, já escrevi-lhe. Mas, de momento ando muito preocupado 
com trabalhos sociais, e só o poderei fazer la para princípios de Maio, de sorte que é favor V 
Exª deixar-me os dias da semana em que costuma estar em casa, e as horas mais convenientes 
para eu ir vê-la à Rua Moraes e Silva, que sei muito bem onde é, pois

Doc.9
Carta a João de Barros para marcação de encontro

Lisbôa – 1957 – Fev. 25 (2ª feira)

Ao meu Exmo e bom amigo, senhor Dr. João de Barros
De acordo com vosso telefonema desta tarde, lá estarei na proxima quinta feira, 28 do cor-

rente, Rest. Alvalade, Campo Grande, ao pé do lago.
Muito lhe agradeço a sua pronta aquiescencia ao meu pedido. Assim terei ocasião de lhe 

expor as minhas razões, sem pretender de maneira insistir na minha proposta.
De resto, como lhe disse, lá fasem o que a gente pedir. Creia-me antigo admirador e amigo grato
      

Gago Coutinho
         
V.S.F.F.

P.S. No caso de o dia não lhe convier ou houver outro impedimento, em qualquer ocasião, 
ou mesmo na 5ª feira até às 11 horas da manhã, é tempo de se desfaser a combinação, ou adiar 
para depois do Carnaval! Agradeço

     G.C.
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Doc.10
Apontamentos sobre os descobrimentos enviados a João de Barros

Ao Exmo Senhor Dr. J. Barros, oferta de gago Coutinho
Lisbôa – 1958 – jan.31

- DESCOBRIMENTO DO ATLÂNTICO –

- APONTAMENTOS –

Seria prolixo tentar exaltar literariamente os méritos do Infante D. Henrique, ou sua origem 
luso-portuguesa. O facto concreto é que ele concebeu o “Descobrimento do Caminho marí-
timo para a Índia”. É este o facto material que concretiza, na História, a grandeza da sua figura.

Abandonando nossas pretensões à conquista de terras, na Espanha como na África, os olhos 
do grande chefe voltaram-se para aquele campo que os arrojados Normandos ou Catalães se 
não atreviam a cobiçar, o além-mar.

Comecemos por pôr de parte as primitivas explorações atlânticas, de Fenícios ou Escandi-
navos, das quais nada nos ficou de positivo: Teriam eles dobrado o cabo ou atingido a Groen-
lândia? Suas viagens nada tiveram como seguimento.

De Hanão só ficou rasto duvidoso. Parece que, com suas galés, seguiu a costa até à Serra 
Leoa. De lá voltou a Cartago. De sorte que, os primeiros que, de facto, se lançaram ao alto-
-mar, teriam sido os Irmãos Vivaldo, em 1285, com galés. “Nunca mais tornarom (sic)”.

Tem-se explicado esta primitiva impotência com a infantil lenda árabe do Mar “Tene-
broso”, cujas águas seriam demasiado quentes, e os céus sempre encobertos. E o mar seria tão 
pouco fundo que, a uma légua da costa, o fundo não passaria de “hua braça”, sendo as corren-
tes, para sul tão fortes que, “navyo que lá passe, jamais nunca podera tornar”

Doc.11
Opiniões e conselhos manifestados por Gago Coutinho a João de Barros relativos aos descobri-

mentos 

RUA SENADOR DANTAS, 24                           Rio – 1958 – junho - 1        
RIO DE JANEIRO – BRASIL                                   Ao meu bom amigo Dr. J. de Barros
                                                

Tenho continuado a ocupar-me da questão “V. Gama”. Quando do Centenário de 1898, 
sómente adiantaram – com justiça! – sôbre o esquecido B. Dias. Nada sobre a rota de V. Gama, 
continuando aceito o “mappa” do Dr. Kopke, com Gama a navegar de Santiago pelo sul, em 
lugar de lançar a bordada para a Serra- Leôa, de que falam, tanto o Roteiro, como os Lusiadas! 
É agora a época de endireitarmos a questão – Centenário do Infante.
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Começarei por lamentar que, na vossa obra de vulgarização, há alguns comentários, notas 
no Roteiro – de pag. 137 a 167 – que poderiam ser aproveitados pelo meu amigo na sua vul-
garização popular. Por exemplo: Pag 1 “Quatro navios”; pag 1 – “A um sábado(?)...”; pag 2 
“____” etc. A “nota final”, pag 106 e 176, será comigo.

Eu, além da apresentação técnica – que o meu amigo poderá redigir “mais fácil”, acrescentando 
o que quiser – farei notas a por no lugar mais próprio – creio a mesma página – escreverei algumas 
notas, a esclarecer a rota do manuscrito, principalmente omisso na parte referente ao duplo arco(?) 
entre Santiago, pela Serra Leôa, até “Santa Helena”. Tudo está pronto, e não representa grande 
trabalho, visto tratar-se de estudos antigos, agora concentrados. Como conto chegar a Lisbôa, em 
24 deste mês, eu próprio lhos levarei, passados à máquina. Mas continuo a pensar que, sem o meu 
amigo – lansado(?) pelos seus Lusiadas, e pelas viajens de Guliver – é, para mim  a pessôa compe-
tente para popularizar, “para o todo e prás escolas”, a viajem capital de Vasco da Gama.

Repare que pela baboseira francesa “Les caravelles du Christ”, o Secretariado – sem côn-
sulção um livro na ocasião do centenário, esse livro seria mais a propósito e menos (?) util 
o da “viajem à India” – talvez com ______ sôbre a sequência – a “Inauguração da Carreira 
da India” por Cabral – seria, vinha ____, o que diz respeito à viajem de V. Gama, afinal mal 
conhecida do Mundo. Creio, julguem, tratar-se de obra feita por ordem de um chefe, moço, 
autoritário e ________, e não depois da preparação, que foi o reconhecimento da “passagem 
de SO”, ordenada por D. João II, recordada por mim, e aceite pelo Dr. Damião Peres.

Eu estava escrevendo, no género, um artigo para o Boletim S.G.L., publicado aqui, em 
_____ na “Voz de Portugal” – que ahi(?) terá – com o titulo – “Achamento das Américas” 
(para o povo e prás escolas). Mandar-lhe-ei recorte, para fazer idéa. No Boletim só sahirá em 
princípios de 1958. # Eu conto chegar a Lisbôa em fins de Agosto. Logo seguirei para Paris, 
onde passarei setembro. E, chegando a Lisbôa, em princípios outubro, no fim do mês entrego 
o “mapa” a cores copiado (?) e situado de mais outros anteriores. É lindo.

Antigo admirador e amigo muito grato
Gago Coutinho

Doc.12
Carta a João de Barros sobre o Roteiro de Vasco da Gama e combinação de encontro

Grande Hotel O.K.                                                         Rio – 1958 – junho - 8
RUA SENADOR DANTAS, 24
RIO DE JANEIRO – BRASIL

Ao meu bom amigo Dr. João de Barros
Respondo a vossa amavel carta de 4. Tenho que me conformar, é claro. Vou ver se o coman-

dante Juso(?) aceita, embora êle se tenha limitado a artigos semi-náuticos para o Diário de 
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Notícias mas, não encontrarei outro, como o que popularizou os Lusiadas e o Guliver. No 
fundo creio que – visto o pouco que se disse em 1898 – ou se fala agora na rota de V. Gama 
– popular, ou nunca mais se pensará no “descobridor da Índia”, agora a propósito.

Claro agradeço vossa bôa vontade, e faço-lhe justiça. Sómente há um ponto em que não 
concordo: Não posso aceitar que venha a minha casa traser a papelada técnica, nem o Roteiro. 
Eu irei buscal-os poucos dias depois de chegar a Lisbôa. Os seus papeis, e o seu Roteiro vão 
para o Juso(?), mas ser-nos-á, depois, restituído, como lembrança do nosso trabalho. Inútil 
subir ao meu 2º andar. De resto, só depois de falar com o Juso(?) é que se êle quiser fazer o tra-
balho popular, é que decidirei não desistir irei então vêl-o e receber o que me quiser entregar.

Para o Roteiro, eu tenho tudo preparado, como a “apresentação técnica”, e outras notas 
que prepararei para esclarecer. Agora será o Juso(?) que terá que incorporar tudo, embora 
atribuindo-me a autoria.

V- da Gama “vindo da India”, vulgarizando aos olhos dos turistas, e pelo mundo fora, o 
Acontecimento que tornou famoso o Pôrto de Lisbôa. Não seria asneira um monumento a 
V. Gama - mais útil do que o “Cristo de Almada”, e apenas com uns 60 m de altura – logo 
à entrada de Lisbôa, no Bugio ou na colina sobre a Trafaria. Porém, talvez mais perduravel 
seria até a publicação de uma obra, apoiada pelo Governo, a vulgarizar de uma vez para sem-
pre, pelo menos entre a gente que fala português – senão traduzida em inglez – o que foi 
na abertura dos mares aos Europeus, e a todas as Nações do Mundo. O que, feito por letra-
dos, desconhecidos da Náutica de Veleiros, nunca, nem em 1498, foi realisado. Foi por essa 
época que H. Lopes de Mendonça chamou a atenção geral para  Bart. Dias, de que resultou 
o bronse(?) da “Casa da África do sul”, em Londres, Trafalgar Square. Mas êste principio só 
agora terá sequência.

Eu tenciono chegar a Lisbôa cêrca de 21 do corrente Agosto; procurava logo pôr-me em 
contacto com o meu bom amigo, que considero condescendente professor. Mas só me demo-
rarei em Lisbôa duas semanas, porque quero passar Setembro em Paris. Então tratarei do 
essencial mapa.

Abraço à brasileira, vosso antigo admirador e amigo grato

Gago Coutinho

Doc.13
Documento truncado sobre a História dos Descobrimentos Marítimos

Reflexões Marítimas

-1-
A História dos Descobrimentos marítimos tem pecado pela carência de documentação 

náutica – como Roteiros, Diários de navegação, cartas de navegar, Relatórios, etc. Os Pionei-
ros do Mar, sabiam melhor pilotar que escrever… e, por outro lado, não havia interesse em 
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“espalhar” suas rotas. Assim, por acaso, propósito ou fatalidade – tudo desapareceu e, resta 
recorrer à conjectura.

Porém, Cronistas e Historiadores, estranhos à Nautica de Vela – library-navigators, 
segundo Morison – tiveram de recorrer ao que corria, acrescentando pontos. Deixaram, 
pois, caminho aberto para agora – já conhecedores de costas e ventos dominantes nas dife-
rentes épocas do ano – os conhecedores das rotas possíveis, conjecturamos as mais prováveis. 
Numa palavra, tal História tem que ser reconstituída, saltando-se por cima de tendências 
gratuitas de alguns Autores, como os há, tanto “colonbistas”, como desejosos de salvar a 
propriedade da palavra “América”… E os mareantes “lusos” são desprezados por Autores 
consagrados, como os alemãis (sic) Humboldt e Ruge. Até o nosso Cronista João de Barros 
peca por ideias românticas, como aquela de atribuir a Béhaim – que parece mais caixeiro-
viajante, que cosmógrafo – o ter concorrido, cerca de 1492, para se “achar maneira de nave-
gar per altura do sol”, fazendo as suas “taboadas”, para se navegar fora da “vista da costa, e 
engolfando-se no pego do mar”! Etc.

-2-
Pois a História, humana, é bem diferente. Tudo começou por o Infante D. Pedro – o 

“Regente” – que vivera no Oriente, onde conhecera as viagens das “Indias” para Veneza e 
Génova, ter sugerido a seu Irmão, o Infante D. Henrique, o “Plano da Índia”. Tornara-se 
novidade, por não ter sido realizado em fins do século de 1200 pelos “Vivaldi”, cujas “duas 
gallees nunca mais tornarom”.

Foi constituída a “Escola de Sagres”, de cujos “colóquios” entre Mareantes e “Doutores” 
surgiu a chamada “Caravela portuguesa”, barco maneiro, já munido do Astrolábio nau-
tico”. O qual facilitava os reconhecimentos de alto-mar, que praticava sem risco de lá se 
perderem.

Começado em 1431 o Descobrimento dos Açores, tornou-se conhecido o “Mar de Sar-
gaço” – ou “de baga” – do Atlântico-central, por onde se praticavam as viagens de regresso 
da costa africana, que eram traçadas em arco, a contornar os ventos entre N e NE, dominan-
tes na costa. Passado, em 1434 - o C. Bojador, foi-se à Guiné em 1445, e à Mina em 1469. 
Tinha-se já descoberto que, no Atl. – central, dominavam ventos de leste na altura dos Tró-
picos, e os Oeste na altura dos Açores.

Com tais ventos, tornara-se intuitivo – o ovo de Colombo” – ir pelo sul, àquelas terras 
donde ventos e correntes traziam aos Açores restos vegetais, como troncos de pinheiros. E, 
portanto, o regresso era seguro pelos Açores. Tanto a ida como a volta eram, pois, favorecidos

-7-
za que ja o infante mandou. Andando “n’esta negociação, ja o infante morreo”. E “ElRey 

mandou levar mao de onra” até achar outro homem para o descobrimento que tanto desejava 
fazer.

Falecido D. João II em 1495, D. Manuel mandou chamar a Beja “um judeu que era grande 
estrolico chamado Çacuto”, a quem pediu conselho sobre a possibilidade do Descobrimento 
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da Índia. Mais tarde ele informou D. Manuel de que, apesar de a Índia ficar “alongada por 
longos mares e terras, toda de gentes pretas, os naturaes”, havia grandes vantagens em lá se 
ir buscar riquezas e mercadorias. Concluiu informando que achava “que a India descobrirão 
dous irmãos vossos maturaes”. Então, D. Manuel, fiado no Judeu, mandou logo que aca-
bassem os “tres navios”, cuja construção, iniciada por D. João II, seria “o mais fortes que se 
pudesse”. Pelo que os navios foram concluídos, e postos a navegar.

Um dia, na sala, “assentado em despacho na Meza”, acertou atravessar a sala Vasco da 
Gama, “cavaleiro de nobre geração”. “ElRei, pondo os olhos nelle, o chamou e lhe disse 
“que fosse naquelles navios” onde elle o mandasse, e se “fizesse prestes”. Ele falou nos três 
navios e disse-lhe para escolher um deles, para “levar sua bandeira”, sendo “Capitão mor 
dos outros”.

A esta série de notas náuticas artificiais – que

-13-
de parte a “prévia exploração”, com a qual o Prof. G. Kimble explica a “pausa” de dezena 

de anos, entre as viagens de B. Dias e de V. Gama, classificando-a como “Widly fantastic”…  
mais “extravagante” surge a olhos náuticos sua crença gratuita em os “Pilotos de Sagres” se 
terem metido a atravessar o misterioso Atlântico-sul, só obedecendo cegamente a um Chefe 
jovem, autoritário, e ignorante dos recursos da Navegação com os barcos da época. Pois Kim-
ble foi confirmado pelo Cap. Al. Villiers, como pelo Historiador Damião Peres, e como por 
vários outros conhecedores da navegação – a vela com naus.

 Ah! Os falados “acasos” de Colombo, Gama, Cabral, etc., são, por demais, puras fantasias 
literárias…

Madragoa. 1957, Março.
       G.C.

Escrito à mão
PS O Cap. Al. Villiers comandou agora a “Mayflower” II, na réplica da travessia da M.I, 

em 1620. Êle é australiante, e começou a conhecer o Mar, sendo “Moço” de um veleiro, da 
Austrália para “Falmouth”.

        G.C.

-22-
importante foi a nossa função “lusa”.
Em resumo, o título da obra da G. Renault, foi acertadamente escolhido: Foram de facto 

as “Caravelas Portuguesas”, a alavanca que abriu as “portas do mar”, derrubando-lhe as “can-
celas”. Porém, vem agora a propósito, explicar como o fizemos na travessia do Atlantico-sul, 
a respeito do vento e das costas. É absurdo supormos que o realizámos à aventura, com Dias 
ou Gama, este sem caravelas.
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Tais foram em resumo, os Acontecimentos que – pelo menos para os Portugueses – temos 
que recordar e ilucidar, como réplica a obras superficiais, como foi a de Dominique François, 
1953, com o título de “Vasco da Gama, vainqueur des Océans”. Ora, seguindo as Lendas – 
a respeito da Viagem de V. Gama – a versão adequada para Cinema, seria a criação de um 
“Gama- Pirata”, armado de “sabre de abordagem”, com as clássicas, perna de pau e pala no 
olho, sufocando a Revolta das tripulações. Mas ele, a deitar ao mar o “Astrolábio de pau”, de 
desembarque, terá de evitar que o instrumento, flutuando, fosse pescado por outro navio que 
o seguisse…

temos o dever de procurar vulgarizar honestamente a nossa eficiente intervenção no início 
dos Descobrimentos, em linguagem fàcilmente compreensível, destinada ao “Povo e às Esco-
las”. Mas em obra de custo acessível…

-23-
Tal proposta-réplica desfará a “Ilusão do Acaso”, slogan a respeito da acção de um “Rei-

venturoso”, “ordenando” o Descobrimento do Brasil e da Índia, esquecendo-se D. João II, 
tornado apenas um “Rei-desventurado”.

Paris, 1957 – Setembro
       Gago Coutinho

escrito à mão: 
Oferecido ao Exmo senhor _____ João de Barros, meu bom amigo, por seu antigo admi-

rador
Gago Coutinho

Doc.14
Carta endereçada por Gago Coutinho a Elisa Ramalho Ortigão.

Este documento ainda foi publicado, mas apenas no Jornal Brasileiro “Mundo Português” de 15 
de junho de 1969

“Rio, 25 de abril de 1958 - Tem esta por si, agradecer a boa companhia que ontem me 
fêz na Panair. O que levava para ler, mencionando a ocasião, não aconteceu. Deveria ter-me 
retirado a tempo, para evitar a faina de assinaturas, o que não levo a mal. Cada um queria a 
sua e eu tinha que ceder para andar para diante. Os criados se retiraram e nem pude comer 
alguma coisa. O guaraná também foi retirado a tempo. Ofereço-vos o papel que deveria ler 
e que, antes de lá chegar, me pareceu a propósito: Com os cumprimentos respeitosos, (assi.) 
Gago Coutinho”
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Doc.15
A última carta pessoal enviada por Gago Coutinho a Elisa Ramalho Ortigão.
Este documento ainda foi publicado em fac-simile, mas apenas no Jornal Brasileiro “Mundo 

Português” de 15 de junho de 1969
Lisboa – 1959 – Janeiro. 8 – À Exmaª Senhora D. Elisa Ramalho Ortigão – A Minha boa 

amiga:- Ao contrário, eu não estou atacado da doença fatal de que me “atacam” os jornais. 
Sòmente sofro de um mal: ter noventa anos de idade.

Por intermédio do Prof. Sr. Agostinho de Sousa. um brinde de prata – um punhal refor-
çado – destinado, creio, àquela parte da Humanidade que pretende escravizar outra metade 
que inclui todos os latinos e alguns que ainda não têm as mesmas ideias. Muito lhe agradeço 
a vossa amável lembrança, aquela do bom acolhimento, também de prata, mas de contrária 
significação. Reitero agradecimentos, pois as duas ofertas, que ainda não esqueci, dormirão 
uma ao pé da outra. Até qualquer dia!

Com cumprimentos a sua Exma. Mãe, irmão e demais família, continuo vosso admirador 
de há um têrço de século. (Ass.) Gago Coutinho. P.S. – Esquecia-me dizer que desejo às três, 
um ano nôvo muito Merry, como dizem os inglêses e, também, os americanos. 

G.C.

Doc.16
Documento truncado sobre a redacção de um livro que lhe pediram. Preocupação de Gago Cou-

tinho com a situação económica brasileira 

(parte de outro texto)

conclusão náutica escrever o livro, que me pediram. Êle aceitou e já me mandou o borrão, 
bem compreendido, e que me parece bastante claro. Será trabalho de vulgarização análogo ao 
“nosso”, do qual, se o meu bom amigo puder, eu desistirei. É, afinal bem menos rudimentar 
que o da rota de V. Gama, porque tal viajem não inclui o “Descobrimento” do Atlantico, mas 
apenas o do “Mar da Índia”, pela primeira vez navegado por navios portugueses. P. da Covi-
lhã, não náutico, apenas teria informado D. João II sôbre as travessias realisadas por êle em 
pangaios , nas monções próprias, NE e SO.

Tal é o estado das minhas colaborações. Na certesa de que o livro em o ______ é comple-
tamente diferente daquele que em tempos vos propuz.

Eu aqui me vou dando bem. Somente desconsolado com a Politica brasileira cuja moeda se 
está desfazendo à medida que os salários aumentam e a vida encarece. Conto chegar a Lisbôa 
só em fins de Junho. Então conversaremos

Sem mais, continuo vosso admirador e amigo grato,

Gago Coutinho
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ASSEMBLEIA-GERAL ADMINISTRATIVA EM 30 DE MARÇO 2015

- O Presidente iniciou os trabalhos apresentando uma proposta para que os dois primeiros pontos da 
ordem de trabalhos fossem fundidos, proposta esta que obteve a concordância total.

- Em primeiro lugar, o Presidente referiu-se à maneira como decorrem as negociações com o Senho-
rio sobre o aumento da renda. A propósito leu o que escrevera no Relatório sobre a matéria em causa. 

Prosseguindo na sua exposição, o Presidente referiu os apoios que tem recebido da parte dos sócios no 
que diz respeito a este assunto, salientando que dois deles são advogados. Concluiu as suas considerações 
dizendo que sozinho nada teria conseguido, e salientando particularmente o apoio recebido por parte 
do sócios honorário Prof. Adriano Moreira.

Sintetizando a sua opinião sobre o ano 2014, o Presidente afirmou que este foi um ano duro.
- O Presidente apresentou em seguida as actividades desenvolvidas durante o ano 2015, salientando 

que, não só tem aumentado o número de páginas do Relatório bem como o valor intrínseco das acti-
vidades. Em particular citou o Ciclo de Conferências sobre São Tomé e Príncipe; a Expedição do Dr. 
António Carrelhas, seguindo a rota da viagem até ao Peru de Pedro Teixeira e o 6º Centenário da 
Tomada de Ceuta. Ao todo registaram-se 612 actividades ao longo do ano, o que dá uma média 2,55 
sessões por dia. Para além deste aspecto de ordem quantitativa o Presidente salientou o nível científico 
das mesmas.

Ainda dentro do âmbito do que ocorreu em 2014, o Presidente mencionou que o estado de saúde do 
Prof. Óscar Soares Barata estava a melhorar.

- Continuado na sua exposição o Presidente referiu-se ao Museu dizendo, por um lado, que está pre-
vista a abertura de uma galeria em Novembro e que o Prof. Fausto Amaro está empenhado no processo 
de abertura ao público.

- Concluídas as referências a nível das actividades da Direcção o Presidente concedeu a palavra ao 
membro da Comissão Revisora de Contas, Doutor Caleia Rodrigues, que fez a apreciação das mesmas. 
Em seu entender, face às dificuldades encontradas seria difícil fazer melhor. Salientou no entanto que, o 
equilíbrio encontrado resultou do esvaziamento dos fundos patrimoniais. Na sequência desta interven-
ção do representante da Comissão Revisora de Contas, o Presidente afirmou que tudo continuará a ser 
feito no sentido de garantir a estabilidade financeira mas que, não há que ter ilusões sobre a concessão 
de qualquer subsídio adicional por parte do Governo.

- A propósito da situação existente em matéria financeira registou-se um comentário do Prof. Mário 
Avelar, que registou com desagrado o facto de ainda haver sócios sem pagamento das quotas.

O Presidente numa intervenção final em relação à temática em causa afirmou estar relativamente 
optimista. Interpretando o pensamento da maioria dos membros da Direcção é necessário que surjam 
dirigentes mais jovens do que os actuais. Tudo se fará nesse sentido.

- Dentro do âmbito da sua perspectiva esperançosa o Presidente afirmou estarmos numa viragem 
salientando, neste domínio, a criação do Fórum Angola-Portugal.

- Registaram-se intervenções de sócios elogiosas das actividades desenvolvidas por Secções e Comis-
sões, de uma maneira geral sem esquecer o mérito do nosso Boletim - é neste domínio que reside a 
verdadeira alma da Sociedade de Geografia.

- O Presidente face a estes últimos comentários, que registou com agrado, sugeriu que cada um dê o seu 
contributo pessoal, não só sobre o que se poderá vir a fazer, mas também quanto ao que se poderá fazer.

- O Relatório foi submetido à votação da Assembleia tendo sido aprovado por unanimidade. 
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- Entrou-se em seguida no domínio das eleições, tendo o Presidente salientado que o ingresso na lista 
do Prof. Proença Garcia que em seu entender poderá dar um contributo válido.

- Procederam-se ás eleições tendo sido obtidos os seguintes resultados: Direcção 41 votos; Comissão 
Revisora de contas - 41 votos. Nenhum voto apresentava cortes.

- Antes do encerramento dos trabalhos o Sócio Prof. António Vermelho do Corral solicitou um voto 
de confiança à mesa para efeitos de elaboração da Acta.

Assembleia-Geral Ordinária 3 de Março de 2015
Mesa:
Presidente: Prof. Luís Aires-Barros
Secretários Gerais: Prof. João Pereira Neto                           
A sessão teve início às 17h00.
Foi aprovada a Acta da Sessão anterior.
Foi lido o anúncio convocatório de 26 de Janeiro e publicado nos jornais: “Diário de Notícias”, 

“Publico” e “Correio da Manhã” no dia 3 de Março de 2015.
Entrou-se em seguida no ponto da ordem do dia com a análise 37 propostas de Sócios Ordinários, 

que são eles: Prof. Dra. Maria Regina F. M. Salvador, Dr. Felipe de Araújo Ribeiro, Prof. Doutor 
Carlos Guillén Gestoso, Dr. Carlos Fernando Penas Tavares, Dra. Anabela Cristina Costa da Silva 
Viroli, TenGeneral António José Maia de Mascarenhas, Doutor adriano Eysen Rego, Dr. André 
Paulo Matias Pereira de Melo, Dr. António do Rosário Fonseca, Prof. Doutor Manuel Cardoso 
Furtado Mendes, Mestre Manuel António do Rosário Nunes, Embaixador José Manuel de Carvalho 
Lameiras, Dr. Francisco José Marques da Cruz Rosa, Prof. Doutora Catarina Isabel Santos Patrício 
Leitão, Dr. Fernando Jorge Maldonado Ferreira Lopes, Eng. Augusto Medina da Silva Folque de 
Gouveia, Dr. Mário Santos David, Mestre José Maria de Abreu Cordeiro de Sousa, Prof. Doutora 
Maria Regina de Mongiardim da Costa Flor e Almeida, Dr. Armando José Soares da Costa, Prof.
Doutor Fernando Manuel Lúcio Marques da Costa, Mestre Manuel Maria D’Athouguia da Rocha 
Fontes, C/Alm. Rui Manuel Rodrigues de Abreu, Gen. Luís Vasco Valença Pinto, Dra. Sofia Santos 
Fernandes, Dra. Maria Adelaide Neto Santos Forte Salvado, Dr. Eduardo Alberto Correia Ribeiro, 
Prof. Cat. Eduardo Augusto Alves Vera-Cruz Pinto, Doutor Miguel Francisco Loureiro de Mattos 
Chaves, Dr. Bartolomeu Cassiano Santos, Prof. Doutor Pedro Rebelo Botelho Alfaro Velez, Mestre 
Jorge Manuel Cetano de Oliveira, Hugo Fernando de Moura Ferreira, Prof.Dra. Maria Cristina 
Nogueira Lança de Mello, Dr. Eduardo Jorge Cardoso Simões dos Reis, Dr. João Pedro Simões Dias, 
Instituto de Estudos Superiores Militares.

PRINCIPAIS ACTOS PÚBLICOS OCORRIDOS NA SOCIEDADE  
DE GEOGRAFIA DE LISBOA

Janeiro
13 - Conferência “Os fundos da Biblioteca da SGL - O Congresso sobre Educação em 1892”, promovido 

pela Secção de Instrução Pública e pelo Núcleo dos Sócios apoiantes da Biblioteca. Foi oradora a Profa. 
Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos.

14 - Conferência “A Navegabilidade do Rio Douro” promovido pela Secção de Transportes. Foi orador 
o Cte. Adriano Beça Gil.

21 - Conferência “A Navegabilidade do Rio Tejo” promovido pela Secção de Transportes. Foi orador o 
Cte. José António Cervaens Rodrigues.

22 - Sessão Solene promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, “Evocação e Home-
nagem ao Senhor Dr. Francisco de Simas Alves de Azevedo (1933-2014) ”. 
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23 - Conferência “Sócios correspondentes da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa - século XIX” pro-
movida pela Secção de História. Foi oradora a Mestre Patricia Moreno.

28 - Conferência “A conjuntura internacional em 1890” integrado no Ciclo de Conferências das 
Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi orador o Prof. Doutor Adriano Moreira.

29 - Conferência “A história da Luta Contra o Cancro em Portugal”, promovido pela Secção de Histó-
ria da Medicina. Foi orador o Prof. Doutor António Gentil Martins.

30 - Conferência “Perspectivas para o desenvolvimento portuário na região de Lisboa a Sines”, promo-
vido pela Secção de Transportes. Foram oradoras: Dras. Marina Ferreira e Lídia Sequeira.

Fevereiro
3 - Sessão de Homenagem ao Almirante João de Azevedo Coutinho por ocasião do sesquicentenário 

do seu nascimento. Foi orador o Cte. António Costa Canas com o tema “Almirante Azevedo Coutinho: 
marinheiro, soldado e político”.

4 - Conferência “Experiência e desenvolvimento da navegação no rio Guadiana”, promovido pela Sec-
ção de Transportes. Foram oradores: Cte. Hugo Bastos e Eng. Óscar Mota.

9 - Conferência “A Europa vista de Moscovo e suas implicações económicas e politicas”, promovida pelas 
Secções de Economia e Indústria. Foi orador o jornalista José Milhazes.

9 - Conferência “Sobre o futuro terminal de contentores no Barreiro”, promovido pela Secção de Trans-
portes. Foram oradores: Eng. Jorge Pinho de Almeida e Dr. Rui d’Orey.

11 - Conferência “A perspetiva económica da navegabilidade dos principais rios portugueses”, promovida 
pela Secção de Transportes. Foi orador o Doutor José Augusto Felício.

18 - Conferência “A Quinta do Real Palácio de Queluz e outros históricos Palácios de Lisboa outrora pro-
priedade dos Corte-Reais”, promovida pela Comissão Côrte Real. Foi orador o Dr. João Moniz.

19 - Conferência “A família Barata da Quinta dos Padrões: os Barata de Lima, os Barata de Tovar e os 
Barata Salgueiro”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Sr. Dr. 
Nuno Barata-Figueira.

20 - Conferência “Terminal de Contentores do Barreiro - a Engenharia”, promovido pela Secção de Trans-
portes. Foram oradores: Srs. Prof. Paulino Pereira, Eng. José Amorim de Oliveira e Eng~. Pedro Figueira.

23 - Conferência “Consideração sobre a participação de Portugal na I Guerra Mundial”, promovida pela 
Secção de História. Foi orador o Sr. TCor. João Brandão Ferreira.

25 - Conferência “Luciano Cordeiro no contexto da época da fundação da Sociedade de Geografia de Lis-
boa” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi orador 
o Prof. Doutor João Pereira Neto.

26 - Conferência “Entre as primeiras: mulheres médicas portuguesas”, promovida pela Secção de Histó-
ria da Medicina. Foi oradora a Doutora Isabel Lousada.

Março
2 - Ciclo de Conferências “A Solidariedade: uma perspectiva global”, promovido pela Secção de Soli-

dariedade e Politica Social, sobre o seguinte tema: A Solidariedade nas tradições cristãs. Foram oradores: 
Padre Dr. Florentin Dobrescu, Dra. Laura Dobrescu, Pastor Dr. José Salvador e Padre Manuel Pereira 
de Almeida.

5 - Apresentação do livro “Bonecos de Estremoz: Etnografia e Arte”, da autoria do mestre José Fernando 
Reis de Oliveira. A apresentação do livro foi feita pelo Prof. Cat. João Pereira Neto.

7 - Jornada Comemorativa “Memórias de Fragateiros”. Foram oradores: João Luís Soares Pedro, João 
Luís Letras e Manuel Lima. Promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos.

10 - Conferência “A Europa entre os projectos e as memórias”, promovida pela Comissão Europeia. Foi 
orador o Prof. Doutor Adriano Moreira.
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17 - Ciclo de Conferências “Arqueólogos e Arqueologia - de ontem e de hoje”, promovido pela Secção de 
Arqueologia. Foram oradores: Drs. Luís Miranda Pereira e Carlos Alberto Mendes sobre o tema “Albino 
dos Santos Pereira Lopo: o homem, a obra, o militar, o arqueólogo”.

18 - Conferência “Os conceitos geográficos de Eneas Silvio Piccolomini (Papa Pio II)”, promovida pela 
Comissão Côrte-Real. Foram oradores: Engs. José Mattos e Silva e António Mattos e Silva.

19 - Conferência “Divagações Heráldicas”, promovida pela Secção de Genealogia Heráldica e Falerís-
tica. Orador: Arqt. Segismundo Ramires Pinto.

20 - Conferência “Golada do Tejo. Mitos e Realidades”, promovido pela Secção de Ordenamento do 
Território e Ambiente. Orador: Eng. Silvino Pompeu dos Santos.

23 - Conferência “A Golada da Trafaria - razões para o seu fecho e potencial para aproveitamento portuá-
rio e urbano”, promovida pela Secção de Transportes. Oradores: Prof. Paulino Pereira e Prof. A. Tiago 
Teixeira.

24 - Conferência “O papel da Sociedade de Geografia de Lisboa na delimitação das fronteiras das antigas 
colónias portuguesas em África e de Timor” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 
140 anos da sua fundação. Orador: Prof. Doutor Ilídio Peres do Amaral.

25 - Conferência “Arqueologia da autoestrada do Baixo Alentejo: intervenções mais significativas do 
Neolítico ao Período Moderno”, promovida pela Secção de Arqueologia. Oradores: Dra. Sandra Brazuna 
e Dr. António Carlos Varela.

26 - Conferência “53 Anos de Alergologia - criação de uma especialidade”, promovida pela Secção de 
História da Medicina. Orador: Prof. Cat. Antero Palma-Carlos.

31 - Conferência “Comunicação Política”, promovida pela Secção de Ciências da Comunicação. Ora-
dor: Dra. Mónica Ferro.

31 - Congresso de Cidadania Lusófono, promovido pelo Movimento Internacional Lusófono.

Abril
8 - Conferência “A corrida aos Oceanos”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais. Ora-

dor: V/Alm. António Silva Ribeiro.
9 - IV Seminário de Falerística, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Vários 

oradores.
9 - Conferência “Política de estacionamento como instrumento de gestão da mobilidade urabans”, pro-

movido pela Secção de Transportes. Oradores: Prof. F. Nunes da Silva e Eng. Paulo Nabais.
10 - Conferência “Percorrer a Pé o Perímetro de Portugal - O desafio superado” promovida pela Secção 

de Geografia Matemática e Cartografia. Oradores Engenheiros Maria de Belém Costa Freitas e José 
Herdade.

13 - Conferências “Quando e por quem foi armado cavaleiro da Ordem de Cristo D. Sebastião?” e 
“D. Sebastião e os Trinitários: memórias de um resgate real”, promovidas pela Secção da Ordem de 
Cristo e a Expansão. Oradores: Prof. Fernando Larcher e Profa. Edite Alberto.

14 - Seminário “ANTÓNIO FERRO - 120 ANOS DEPOIS DO SEU NASCIMENTO”, promovido 
pela Secção de Estudos do Património, Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística e Fundação Antó-
nio Quadros. Vários oradores.

21 - Conferência “Ceuta, una ciudad espácio-frontera marcada por su Geografia y su História”, inte-
grada nas Comemorações do 6º Centenário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador o Prof. Ramon 
Galindo Morales.

23 - Sessão Comemorativa do Dia de São Jorge - Patrono da Cavalaria, promovida pela Secção de Genea-
logia, Heráldica e Faleristica, subordinada ao tema “Honra e Glória da Sacra e Militar Ordem Constantiniana 
de São Jorge. Oradores: Dr. Vitor Escudero e Arq. Segismundo Pinto.

23 - Lançamento do livro do Colégio Militar.
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27 - Conferência “Sócios correspondentes da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa - século XIX”, 
promovida pela Secção de História. Oradora: Mestre Patrícia Moreno.

27 - Lançamento livro do Prof. José Manuel Marques do IST sobre “A geochenical atlas of the Portu-
guese mineral waters”.

28 - Conferência “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as explorações geográficas de Angola à contra-
costa” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi orador 
o Dr. João Abel da Fonseca.

28 e 29 - Seminário promovido pela Secção de Jurisprudência sobre o seguinte tema: “Criminologia 
e Segurança”. Vários oradores.

29 - Seminário “Arqueologia e seus públicos - comunicar, divulgar e preservar a memória” promovido 
pela Secção de Arqueologia. Vários oradores.

30 - Conferência “José Vicente Barbosa du Bocage - Percursos de um médico pela História Natural”, promo-
vida pela Secção de História da Medicina. Oradora: Mestre Catarina Madruga.

Maio
6, 15 e 27 - Ciclo “Contributos para o debate político-partidário sobre uma agenda do Mar para a pró-

xima legislatura, XIII (2015-)”, promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos.
13 - Seminário “Prata Antiga: da pompa à circunstância (sécs. XVI-XIX) ”, promovido pelas Secções de 

Genealogia, Heráldica e Faleristica e Estudos do Património. Vários oradores.
13 - Conferência “As ameaças globais e a segurança interna: evolução para um novo paradigma”, promo-

vida pelas Comissão de Relações Internacionais e Secção de Ciências Militares. Oradores: MGen. Vieira 
Borges e Prof. Armando Marques Guedes.

14 - Conferência “Contributo para um novo modelo socioeconómico sustentável para distribuição de água 
potável em meio rural na Guiné Bissau”, promovido pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. 
Oradores: Doutor Justen Nosoliny e Eng. João Serras Pereira.

14 - Conferência promovida pela Ordem dos Advogados. Sala Portugal.
18 - Conferência “A Pedra Dighton - o seu significado histórico. Valores e contravalores”, promovido pela 

Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. José Manuel Ferreira Coelho.
20 - Ciclo de Conferências Encontros ERA, promovido pela Secção de Geografia Matemática e 

Cartografia. Foi orador do Dr. António Carlos Varela com o tema “Grandes recintos de fossos no interior 
alentejano: dados actuais e implicações sociais e territoriais”.

21 - Conferência “Os novos títulos Algarvios”, promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Fale-
rística. Oradores: Dona Madalena Ferreira Jordão e Comendador Ernesto Ferreira Jordão.

23 - Inauguração da Exposição “Memórias de um Explorador: A Colecção Henrique de Carvalho da 
Sociedade de Geografia de Lisboa”, promovida pela SGL, pela CML e pela DHCM.

26 - Conferência “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as Ciências Sociais” integrado no Ciclo de Confe-
rências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi orador o Prof. António Vermelho do Corral.

28 - Conferência “Procriação Medicamente Assistida, P.M.A - da resolução de um problema técnico, à 
criação de múltiplas questões éticas”, promovida pela Secção de História da Medicina. Orador: Prof. Dou-
tor António Manuel Pereira Coelho.

29 - Concerto Sala Portugal promovido pela Galeria Zé dos Bois.

Junho
1 - Mesa Redonda “Fotografar a História”, promovida pela Secção de História. Oradores: Fotógrafos 

António Homem Cardoso; Pedro Mónica; Rosa Reis e José Soudo.
3 - Lançamento da Memória 17 “Uma Visão Estratégica para Portugal”, promovido pela Secção de 

Ciências Militares. Foi apresentada pelos Generais António Jesus Bispo e António Fontes Ramos.
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4 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foi orador o 
Dr. António Martha com o tema “As minhas memórias das negociações da adesão”.

8 - Conferência “Turismo de Cruzeiros em Lisboa: importância e futuro”, promovida pelas Secções de 
Turismo e Transportes. Oradores: Dr. Bruno Marcelo e Dr. Barata Moura.

16 - Seminário “A Etnografia e as Belas Artes no contexto Europeu”, promovido pelas Secções de Etno-
grafia e Artes e Literatura. Vários oradores.

17 - Almoço-Debate “Balanço e actividade de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento 
do terrorismo em 2014 e novas tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo”, pro-
movido pela Secção de Jurisprudência. Foi orador o Dr. Miguel Trindade Rocha.

18 - Conferência “Duas representações heráldica setecentistas inéditas”, promovida pela Secção de 
Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Mestre Marco Sousa Santos.

19 - Debate/Mesa Redonda “Os contributos da Náutica de Recreio para o Desenvolvimento Portu-
guês”, promovido pela Secção de Transportes. Foram oradores: Dra. Maria da Saúde Inácio, Eng. Sérgio 
Ribeiro e Dr. Eduardo Almeida Faria.

23 - Conferência “O valor do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa (1876-2014) para a História 
de Portugal” integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi 
orador o Prof. Doutor António Dias Farinha.

24 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea - Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”, 
promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Dra. Inês Mendes da Silva e Dr. Pedro Braga.

25 - Concerto Sala Portugal - Associação Portuguesa de Apoio à Vitima - APAV
25 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia, dedicado ao 

tema “Os antecedentes e o arranque das Negociações”. Vários oradores.
25 - Conferência “O cripto-judaísmo e a medicina nos secs. XVI e XVII”, promovido pela Secção de 

História de Medicina. Orador: Dr. Joshua Ruah.
29 - Conferência “Ceuta 1415 - o Conselho Régio de Alhos Vedros, o último antes da partida de Lisboa”, 

promovido pela Secção de História. Orador: Dr. Francisco Noronha dos Santos.
30 - Conferência “Câmara Eclesiástica de Lisboa: alguns contributos para o estudo dos italianos e famílias 

de origem italiana em Portugal”, foi orador o Prof. Rui Mendes.

Julho
1 - Conferência “A utilização sustentável do Solo, da Água e da Biodiversidade”, promovido pela 

Comissão de Protecção da Natureza. Foi orador o Eng. Eugénio Sequeira.
2 - Seminário “Le Corbusier, no cinquentenário da sua morte” promovido pela Secção de Artes e Lite-

raturas. Vários oradores.
2 - Lançamento da Revista “Rossio”, promovido pela CML.
16 - Conferência “Sífilis - Impacto social em quatro séculos de história”, promovido pela Secção de His-

tória da Medicina”. Orador: Prof. Doutor Germano de Sousa.
22 a 25 - Congresso Internacional Os Jerónimos no Mundo Luso-Hispânico, promovido pela Secção 

da Ordem de Cristo e a Expansão. Vários oradores.
23 - Conferência “Representação mitológica na heráldica castrense”, promovida pela Secção de Genea-

logia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Mestre José Estevéns Colaço.
28 - Conferência “A Sociedade de Geografia de Lisboa, a Marinha e o Mar” integrado no Ciclo de Con-

ferências das Comemorações dos 140 anos da sua fundação. Foi orador o Almirante José Bastos Saldanha.

Setembro
9 - Conferência “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as Ciências Sociais”, integrado no Ciclo de Confe-

rências das Comemorações dos 140 ano da sua fundação. Foi orador o Prof. Dr. Vermelho do Corral. No 
mesmo dia foi apresentado o livro “O Colmeal, a aldeia fantasma”, do autor da comunicação.
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14 - Conferência “Aspectos relevantes e curioso da chegada à Ibéria da primeira expedição marítima de 
Cristóvão Colón”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Oradores: Engenheiros José e António Mattos 
e Silva.

16 - Ciclo de Conferências “Lisboa Subterrânea - Trajectos na Arqueologia Lisboeta Contemporânea”, 
promovido pela Secção de Arqueologia. Foram oradores: Dra. Marina Carvalhinhos, Dr. Nuno Mota 
e Dr. António Marques.

17 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foi orador o 
Dr. João Salgueiro com o tema “Experiência e ensinamentos da adesão à União Europeia”.

22 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas” , promo-
vido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o General Valença Pinto com o tema “Um Mundo em 
Evolução. A Globalização, a Ordem e os desafios à Governação Colectiva”.

23 - Seminário “Arquivos para a História da Fotografia e dos Fotógrafos em Portugal (sécs. XIX e XX) ”, 
promovido pela Secção de Estudos do Património e com colaboração da Secção de Artes e Literatura. 
Vários oradores.

24 - Colóquio “A Luz na Estratégia de Conservação do Solo”, promovido pela Comissão de Protecção 
da Natureza. Vários oradores.

24 - Conferência “Hospitais Civis de Lisboa; um olhar sobre o passado”, promovido pela Secção de His-
tória da Medicina. Foi orador o Dr. Luiz Damas Mora.

27 - Sessão de Homenagem ao escritor Ramalho de Ortigão. Sala Portugal.
28 e 29 - Congresso 18th FRWG-Fishing through Time, promovido pelo Laboratório de Arqueociên-

cias - DGPC (DEPOF) e EnvArch-CIBIO-InBIO e pela Secção de Arqueologia.
29 - Conferência “O espólio cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa: o museu etnográfico e histórico, 

a biblioteca, a cartoteca”, integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 140 ano da sua 
fundação. Foi oradora a Profa. Doutora Manuela Cantinho.

Outubro
1 - Lançamento do Livro “Vítor Alves. O Homem, o Militar, o Político”, da autoria de Carlos Ademar. 

Foi apresentado pelo Prof. António Sampaio da Nóvoa.
5 - Ciclo de Conferências “História da Administração Pública”, promovido pela Secção de Adminis-

tração Pública. Foi orador o Prof. Doutor João Bilhim com o tema: “Do Cameralismo ao Neo-Weberia-
nismo: Itinerário da Administração pública na Europa continental”.

7 - Conferência “Os intelectuais portugueses e a questão de Casamansa (1839-1843) ”, promovido pela 
Secção de História. Foi orador o Doutor Daniel Estudante Protásio.

13 - Conferência “Ceuta - Uma grande operação anfíbia” integrada nas Comemorações do 6º Cente-
nário da Tomada de Ceuta (1415). Foi orador do Cte. Filipe Mendes Quinto.

14 - Conferência “Miguel Côrte-Real”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Alm. 
Henrique da Fonseca.

14 - Seminário “Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações” promovido pela Secção de Arqueo-
logia. Vários oradores. 

15 - Conferência “Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) - Uma oportunidade para o 
Futuro marítimo de Portugal”, promovido pela Secção de Transportes. Oradores: Dra. Alexandra Amolly 
e Dr. Francisco Costa.

19 - Conferência “Timor-Gap: A disputa pelo controlo dos recursos petrolíferos ao largo de Timor-Leste”, 
promovida pela Secção de Jurisprudência. Foram oradores: Dra. Bárbara Alexandre, Dr. Carlos Watson-
Ferreira e Eng. Frederico Barreira.

19 - Conferência “As eleições de 4 de Outubro: comunicação política e cenário pós eleitorais”, promovida 
pela Secção de Ciências da Comunicação. Foi orador o Prof. Doutor José Fontes.
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20 - Dia Internacional da Redução das Catástrofes, promovida pela Secção de Geografia dos Ocea-
nos. Vários oradores.

21 - 1º Ciclo de Conferências “A Europa e o Desafio Islâmico”, promovido pela Comissão de Relações 
Internacionais. Foram oradores os Prof. Jaime Nogueira e o Sheik Munir que desenvolveram o tema: “O 
Islão e o Ocidente: Cooperação ou Conflito?”.

22 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia. Foram ora-
dores: Dr. Pedro Ordaz, Dr. Victor Martins, Drª. Marta Melo Antunes e Drª. Teresa Moura, que desen-
volveram o tema: “A União Aduaneira e Relações Externas”.

24 - Lançamento do livro de José Rodrigues dos Santos, promovido pela Gradiva.
26 - Conferência “Conservação de primatas não humanos na Guiné: será tarde demais?”, promovida 

pela Comissão Africana. Foi oradora a Profª. Doutora  Catarina Casanova.
27 - Conferência “Os literatos na SGL”, integrado no Ciclo de Conferências das Comemorações dos 

140 ano da sua fundação. Foi orador o Prof. Doutor Mário Avelar.
28 - Conferência “Biogeografia da Cor”, promovida pela Comissão de Protecção da Natureza. Foi 

orador o Prof. Doutor Jorge Paiva.
28 - Colóquio “LUSO-BRASILEIRO, Raízes Medievais do Brasil Moderno - Do reino de Portugal ao Reino 

Unido de Portugal Brasil e Algarves”, promovido pelas Academias, de Ciências de Lisboa, Academia de Mari-
nha, Academia Portuguesa da História, pela Comissão de História Militar e pela Sociedade de Geografia.

29 - Conferência “As figuras de cera no ensino médico”, promovida pela Secção de História da Medi-
cina. Foi orador o Prof. Doutor A. Poires Baptista.

30 - Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2015-2016 da Secção de Genealogia, Heráldica 
e Falerística. Foi apresentada a Conferência: “Uma teatral patranha heráldico-genealógica vicentina” pelo 
Prof. Doutor Paulo Morais Alexandre. Cerimónia Pública do Auto de Entrega do Fundo Bibliográfico 
Benito Martinez à Biblioteca da SGL.

Novembro
2 - Ciclo de Conferências “História da Administração Pública”, promovido pela Secção de Adminis-

tração Pública. Foi orador o Prof. Doutor Miguel Pereira Lopes com o tema “A Governação Portuguesa 
no Brasil do Século XVIII: Análise da Carta do Marquês de Pombal a Joaquim de Mello e Póvoas, governador 
do Maranhão em 1761”.

4 - Conferência “Luanda, Cidade (im)Previsível? Governação e transformação urbana e habitacional: 
paradigmas de intervenção e resistências no novo milénio”, promovida pela Comissão Africana. Foi oradora 
a Profa. Doutor Sílvia Leiria Viegas.

6 - Debate/Mesa Redonda sobre o tema “O porto de Sines e os contentores - Passado, Presente e Futuro”, pro-
movido pela Secção de Transportes. Foram oradores: Dr. João Franco e Dr. Carlos Vasconcelos.

9 - Conferência “Uma leitura histórica de Portugal: os desígnios nacionais e as visões mobilizadoras”, 
promovido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Gen. Martins Barrento.

10 - Conferência “Os 140 anos da Sociedade de Geografia de Lisboa”, integrado no Ciclo de Confe-
rências das Comemorações dos 140 ano da sua fundação. Foi orador o Prof. Cat. Luís Aires-Barros.

11 - Seminário “Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações” promovido pela Secção de Arqueo-
logia. Oradores: Dras. Mariana Diniz e Joaquina Soares.

12 -Conferência “Penamacor Militar: da restauração à República”, promovido pela Secção de História. 
Foi orador o Doutor Augusto Moutinho Borges.

12 - Seminário “A Pintura Mural em Luís Dourdil”, promovido pela Secção de Estudos do Patrimó-
nio. Vários oradores.

16 - Jornada Comemorativa do Dia Nacional do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos Ocea-
nos. Vários oradores.
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15 - Ciclo de Conferências “O espaço Nacional -. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, promovido 
pela Secção de Ciências Militares em colaboração com a Comissão Americana. Foi orador o Doutor Caleia 
Rodrigues com o tema “A Geopolítica da energia - novos desafios impostos às Grandes Potências”.

17 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional - Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, promo-
vido pela Secção de Ciências Militares em colaboração com a Comissão Americana. Foi orador o Prof. 
Doutor Caleia Rodrigues.

18 - Conferência “O palmo no reinado de D. Manuel”, promovida pela Secção de Geografia, Matemá-
tica e Cartografia”. Foi orador o Prof. João Manuel Casaca.

20 - Conferência “Consequências do Fecho da Golada do Tejo” promovida pela Secção de Transportes. 
Oradores: Eng. Hidrógrafo Mário Simões Teles (“Morfodinâmica da Região das Barras do Tejo”) e Engº. 
José Gonçalves Viana (“Aproveitamento da Restinga no caso do fecho das Goladas).

23 - Conferência “Um ano após a erupção do Foto em Cabo Verde: uma síntese científica e um olhar 
fotográfico”, promovido pela Secção de Geografia, Matemática e Cartografia.

24 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovido pela Comissão Europeia, dedicado ao 
tema “As Pescas”, foram oradores: Dr. Eurico Monteiro, Dr. Miranda Mendes, Dra. Amélia Ramalho, 
Dr. Marcelo de Vasconcelos (testemunho por escrito).

26 - Conferência “Genética Médica em Portugal - um contributo para a sua história”, promovido pela 
Secção de História da Medicina. Foi oradora a Profa. Heloísa Santos. 

26 - Conferência “O 2º Visconde de Santarém e as principais sociedades geográficas do seu tempo (1821-
1845) ”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Doutor Daniel Estudante Protásio.

27 - IV Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra, promovido pela Secção de Geografia Mate-
mática e Cartografia. Vários oradores.

27 - Conferência “O Modelo Económico Chinês”, promovido pelas Secções de Economia e Indústria. 
Foi oradora a Dra. Fernanda Ilhéu.

27 - Conferência “A primeira viagem do Chefe do Estado Português a Angola - 1938,  comemorada 
através duma peculiar memória falerística: A medalha À lealdade dos Portugueses nativos de Angola 1482-
1938”, promovida pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Foi orador o Arquitecto Segis-
mundo Ramires Pinto.

30 - Conferência “Utilização de computador e internet em Portugal”, promovido pela Secção de Ciên-
cias da Comunicação. Foi orador o Prof. Doutor João Cardoso da Cruz.

Dezembro
1 - Comemoração do Bicentenário do Congresso de Viena. Foram oradores: Professores António Verme-

lho do Corral, José Caleia Rodrigues e João Pereira Neto. 
2 - Ciclo de Conferências “História da Administração Pública” promovido pela Secção de Adminis-

tração Pública. Foi orador o Professor Doutor Joaquim Caeiro, com o tema “Mouzinho da Silveira no 
contexto da Administração Pública contemporânea”.

3 - Seminário “Luís Chaves (1888-1975) e Sebastião Pessanha (1892-1975), entre a etnografia, a 
arqueologia e a salvaguarda patrimonial”, promovido pelas Secções de Arqueologia, Estudos do Patrimó-
nio e Etnografia. Vários oradores.

4 - Conferência “O conflito entre John Fitzgerald Kennedy (35º Presidente dos Estados Unidos da América) e Por-
tugal - Causas e consequências”, promovido pela Secção Americana. Foi orador o Prof. Paulino Pereira.

4 - Conferência “Renascimento um período inovador na História da Humanidade, no que concerne à 
Medicina na figura de André Vesalius”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. José 
Ferreira Coelho.

10 - Conferência “Documentos soltos inéditos sobre Gago Coutinho” promovida pela Secção de História 
integrada nas Comemorações dos 140 anos da SGL. Foi orador o Doutor Rui Costa Pinto.
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11 - Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas” promo-
vido pela Secção de Ciências Militares. Foi orador o Professor Nuno Garoupa com o tema: “Os desafios 
Ambientais e Demográficos. Impactos na segurança e no desenvolvimento. As áreas críticas”.

14 - Seminário “Imagética e conexões mundiais”, promovido pela Secção de Artes e Literatura.
14 - Ciclo de Conferências “Relações Luso-Italianas na época Medieval e Moderna”, promovida pela 

Secção de Artes e Literatura. Foi oradora a Profa. Mariagrazia Russo.
15 - Ciclo de Conferências “Memórias da Adesão”, promovida pela Comissão Europeia sobre o tema 

“As Questões Financeiras: livre circulação de capitais; a harmonização fiscal; os recursos próprios. A Política 
Regional”. Oradores: Dr. Amílcar Theias, Dr. Jorge Santos, Dr. Madureira Pires.

16 - Comemoração do V Centenário da morte de Afonso de Albuquerque sobre o tema: “Afonso de 
Albuquerque e os Estados Islâmicos”. Orador: Cte. Filipe Mendes Quinto.

17 - Conferência “A Era no Litoral Sudoeste - actuações arqueológicas no âmbito do Programa POLIS”, 
promovida pela Secção de Arqueologia. Foram oradoras as Dras. Inês Mendes Silva e Helena Reis.

18 - Conferência “Quinas e Linhagens - algumas reflexões sobre as primitivas armas do Rei de Portugal”, 
promovido pela Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística. Orador: Dr. David Fernandes Silva.
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COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS

Regista-se a atividade destes órgãos institucionais com base nos relatórios apresentados pelos respe-
tivos presidentes.

COMISSÃO AFRICANA - Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli

Em reunião realizada no dia 16 de Janeiro na sala de convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa 
(SGL), tiveram lugar as eleições da Comissão, tendo sido reeleitos:

Presidente: Prof. Doutora Sónia Frias
Vice-Presidente: Doutor José Manuel de Braga Dias
Secretária: Mestre Maria da Luz Ramos
Vice-Secretário: Mestre Afonso Vaz Pinto

Atividades realizadas em 2015 no âmbito da Comissão Africana
Conferências Nacionais
26 de outubro  - Conservação de Primatas não Humanos na Guiné-Bissau: será tarde demais?
Foi oradora a Senhora Profa. Doutora Catarina Casanova, antropóloga, docente no ISCSP, Universi-

dade de Lisboa e investigadora no CAPP
4 de novembro  -  Luanda cidade (im)previsível? Governação e Transformação Urbana e Habitacio-

nal: Paradigmas de intervenção e resistências no novo milénio.
Foi oradora a Senhora Profa. Doutora Sílvia Leiria Viegas, investigadora na Faculdade de Arquitetura 

da Universidade de Lisboa. 

Conferências Internacionais
Está em preparação a conferência internacional intitulada: 
Países Africanos de Língua Portuguesa - quarenta anos de independências, quarenta anos de história.

COMISSÃO AMERICANA - Presidente: Prof. Doutor José Caleia Rodrigues

A Comissão Americana, em reunião realizada em 21 de Janeiro de 2015, pelas 17h00, na Sala de 
Convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa, procedeu à eleição da Mesa para o ano em curso, tendo 
sido eleitos por unanimidade os seguintes membros:

Presidente: 20473 - Prof. Doutor José Júlio Caleia Rodrigues
Vice-Presidente: 19592 - Dr. José Manuel de Braga Dias
Vice-Presidente: 20174 - Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos
Secretário: 20676 - Dr. Pedro Ferreira de Carvalho
Secretária: 20751 - Prof. Doutora Ruth Elisa Correia da Fonseca da Costa Deus

No âmbito das actividades para 2015 foram realizadas três conferências.
A primeira, realizada em 17 de Novembro, pelas 17h30, no Auditório Adriano Moreira, foi promo-

vida pela Secção de Ciências Militares em colaboração com a Comissão Americana.
Esta sessão fez parte integrante do Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional – Envolventes e Respon-

sabilidades Estratégicas” que a Secção de Ciências Militares se propôs realizar.
A sessão foi introduzida pelo Senhor General João Carlos Geraldes seguindo-se-lhe a comunicação 

do Prof. Doutor José Caleia Rodrigues subordinada ao título “Geopolítica da energia - Novos desafios 
impostos às grandes potências”.

A comunicação, depois de uma breve apresentação das disponibilidades de energia no mundo, focou 
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os limites da segurança energética e a dependência a que podem estar sujeitas as grandes potências com 
consequências a incidir nas esferas geopolítica e geoestratégica. A terminar apresentou o dilema da 
segurança e as consequências ambientais resultantes das aplicações tecnológicas que permitem aceder a 
novas origens energéticas.

A 1 de Dezembro de 2015 realizou-se, no Auditório Adriano Moreira, uma sessão comemorativa 
do bicentenário do Congresso de Viena de 1815 numa manifestação de cooperação entre a Secção de 
Antropologia e a Comissão Americana.

Esta sessão foi aberta pelo Prof. António Vermelho do Corral que apresentou os objectivos do Con-
gresso de Viena, a que se seguiu uma dissertação do Prof. Doutor José Caleia Rodrigues.

Na sua dissertação, intitulada “O Congresso de Viena de 1815” apresentou as causas e motivações do 
Congresso que se seguiu, no tempo, à desastrosa Campanha da Rússia encetada por Napoleão e dos seus 
seguintes insucessos que culminaram com a entrada dos Aliados em Paris e a sua incondicional rendição 
e posterior envio para exílio. Foi salientado que o Congresso levou a cabo a imposição do desenho de 
um novo mapa da Europa e a dinamização da independência das nações sul-americanas.

Não deixou de ser igualmente salientado o Anexo XV da Acta Final do Congresso de Viena de 1815 
que contém a “Declaração das Potências relativa à Abolição do Comércio de Escravos”. Nesta Declaração 
vários governos europeus apelaram à rápida abolição do comércio de escravos e que, sucessivamente, 
todas as potências que possuíssem colónias em diferentes partes do mundo assumissem o dever de o 
abolir, fosse por decretos legislativos ou por tratados, ou por qualquer outra forma de compromisso 
formal.

A sessão foi encerrada pelo Prof. Cat. João Pereira Neto que chamou a atenção para a extensa biblio-
grafia existente na Sociedade de Geografia de Lisboa sobre este tema e teve ocasião de citar documentos 
que considerou de maior relevância.

A terceira conferência organizada por esta Comissão foi realizada em 4 de Dezembro de 2015, pelas 
17h30, na Sala Algarve, sob o tema: “O conflito entre John Fitzgerald Kennedy (35º Presidente dos Estados 
Unidos da América) e Portugal - Causas e consequências”.

Esta conferência foi apresentada pelo Prof. Doutor Engenheiro Jorge Paulino-Pereira que salientou as 
enormes dificuldades que Portugal teve que enfrentar nesse período sob administração de J. F. Kennedy e 
como, eventualmente, as diversas formas com que as tentou ultrapassar.

Foi considerado o reforço da continuidade de cooperação entre esta Comissão e as outras Comissões 
e Secções, nomeadamente com a Secção de Ciências Militares, tendo já agendado novos eventos para o 
ano de 2016 no âmbito do Ciclo de Conferências “O Espaço Nacional – Envolventes e Responsabilidades 
Estratégicas”.

COMISSÃO DE ESTUDOS CÔRTE-REAL - Presidente: Prof. Doutor José Manuel 
Ferreira Coelho

Este ano prosseguimos os mesmos objectivos assumidos na anterior Presidência na determinação, de 
dar acolhimento e tentar nova aproximação a todos os elementos desta Comissão a um ideal de: 

1 – Fomentar o maior número de interessados das famílias com apelido Côrte-Real, e outras, no 
âmbito a esta “Comissão de Estudos”, a uma metodologia de investigação nos dados históricos, genealó-
gicos e heráldicos 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, como a Sociedade de Geografia de Lisboa e outras Institui-
ções Culturais. Não nos pareceu, este ano lectivo apropriado, em virtude dos sucessivos e interessantes 
Cursos, Colóquios, Conferências e outras actividades sobre “Ceuta e a Expansão Portuguesa”.
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3 – É de nossa posição que, o Congresso Internacional Côrte-Real deverá ser realizado em Tavira, 
ou em Angra do Heroísmo (Terceira) ou eventualmente em Lisboa, com a periodicidade de 3 em 
3 anos. 

4 – Uma vez que, este ano a Cidade de Tavira foi homenageada com uma réplica da Pedra de 
Dighton, pelo Curso da Armada, Miguel Côrte-Real, propomos à Comissão de Estudos Côrte-Real 
que, para o próximo ano 2016, se tome em conta o I SIMPÓSIO “CÔRTE-REAL” em Angra do 
Heroísmo (Açores)

4 -Fazer cooperar esta Comissão, com outros grupos interessados. 
5 - Tentar manter uma periodicidade mensal de reuniões desta Comissão com os seus elementos, na 

S.G.L., para análise e objectivos de Trabalhos, Publicações e Colaborações com possíveis agendas pré-
vias, de aberturas culturais a instituições escolares, outras afins e museológicas. 

6 – Determinar, que para todas as reuniões desta Comissão, serão avisados os seus membros, pela 
secretaria da mesma Sociedade, com antecedência de 2 semanas, com a possibilidade da data na última 
semana mensal em curso. 

7 – Em cada sessão realizada deverá ser lavrada uma acta.
8 – Por motivos de férias, serão dispensados os meses de Agosto e Setembro. 
9 – Incentivar a concretização de trabalhos e publicações no âmbito “Comissão de Estudos Côrte-

-Real”, em Revistas e Cadernos da Especialidade, em particular nos da própria Sociedade de Geografia, 
Boletim Anual da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, como nos Cadernos Barão de Arêde 
(conceituada revista trimestral de notável implantação em Estudos de Genealogia, Heráldica e Ensaios 
Históricos relevantes)

Na eventualidade de rigor científico, poderá ser importante a existência de uma Comissão Científica 
de Revisão de Trabalhos e Artigos, conferindo maior credibilidade às publicações. (não ultrapassando 
três elementos, júris, com obrigatoriedade extra de tutela do Presidente). 

10 – Será intenção desta “Comissão de Estudos” o rigor, a investigação, e a divulgação de factos histó-
ricos relevantes, aos feitos e obras dos Côrte-Real, e não só, 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 2015. 

No ano de 2015 tiveram lugar na Sociedade de Geografia, cinco reuniões de trabalho, com elabora-
ção das respectivas actas em: 13 de Janeiro, 21 de Abril, 10 de Setembro, 17 de Novembro e em 28 de 
Dezembro do ano em curso, 

I - Foram proferidas as seguintes Conferências e Palestras na Sociedade de Geografia de Lisboa. 
Assim:
 - No dia 18 de Março de 2015, no auditório Adriano Moreira, os senhores Engenheiros: José Mattos 

e Silva e António Mattos e Silva, apresentaram a Conferência “Os conceitos geográficos de Eneas Silvio 
Piccolomini (Papa PioII)”. Mesa constituída pelo Presidente da Comissão de Estudos C.R., vogais: Dr. 
João Moniz Campos e Oradores. A apresentação dos conferencistas esteve a cargo do Prof. Doutor José 
Manuel M. Ferreira Coelho.

 - No dia 18 de Maio de 2015, no auditório Adriano Moreira, o senhor Prof. Doutor José Manuel 
Martins Ferreira Coelho apresentou a Conferência: “A ‘Pedra de Dighton’ – seu significado histórico – 
valores e contravalores”. Mesa presidida pelo Senhor Presidente da S.G.L. Prof Luiz Aires-Barros, Vice-
-almirante Henrique da Fonseca e Dr. João Moniz Campos. 

- No dia 14 de Setembro de 2015, na Sala Algarve, os senhores Engenheiros: José Mattos e Silva e 
António Mattos e Silva, apresentaram a Palestra “Aspectos relevantes e curiosos da chegada à Ibéria da pri-
meira expedição marítima de Cristovão Colón”. Mesa presidida pelo Presidente da Comissão de Estudos 
Côrte-Real; V/Almirante Henrique da Fonseca e Dr. João Moniz Campos.
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- No dia 14 de Outubro de 2015, na Sala Algarve o senhor V/Almirante Henrique Alexandre Silva 
da Fonseca proferiu a palestra “Miguel Côrte-Real”. Mesa presidida por S. Ex.ª Almirante Nuno Vieira 
Matias e pelo Presidente da Comissão de Estudos Côrte-Real.

- No dia 26 de Novembro de 2015, na Sala Algarve o senhor Doutor Daniel Estudante Protásio 
apresentou a Comunicação “O 2º Visconde de Santarém e as principais sociedades geográficas do seu tempo” 
(1821-1845). Mesa presidida pelo Presidente da Comissão de Estudos Côrte-Real.

- No dia 4 de Dezembro de 2015, no auditório Adriano Moreira o senhor Prof. Doutor José Manuel 
Martins Ferreira Coelho proferiu a palestra “ O Renascimento período inovador da Ciência não descurando 
a arte médica”. Mesa presidida pelo palestrante, acompanhada pela Senhora Prof. Drª Maria do Sameiro 
Barroso e pelo Senhor Prof. Doutor Ivo Furtado.

II - Esta Presidência e alguns Membros desta Comissão estiveram activos em diversos eventos. 
(Presidências de sessões culturais, Conferências, Visitas guiadas e em Lançamentos de livros.) 

Assim:
1- Em 24 de Abril os engenheiros José e António Mattos e Silva, apresentaram no Clube Naval de 

Cascais a palestra intitulada: “Cristovão Colón e a sua chegada a Cascais no dia 4 de Março de 1493”
2 - Numa cerimónia religiosa católica, com acompanhamento de Eucaristia e Cânticos Gregorianos, 

realizou-se a 11 de Abril deste ano, na Capela da Pousada de São Francisco em Beja, a Investidura de Cava-
leiros e Damas, da Ordem Militar e Hospitalar de São Lázaro de Jerusalém.

Após juramento foram empossados como “Cavaleiros de Justiça” o Presidente da Comissão de Estu-
dos Corte Real, como os associados Óscar Caeiro Pinto, Fernando Águas e Hugo Miguel Jorge Águas. 
Ao senhor arquitecto Luís Soveral Varella, já Cavaleiro de Justiça, e também membro desta Comissão 
de Estudos Côrte Real da SGL, foi conferido, a Comendadoria do Alentejo e Algarve do Grão Priorado 
de Portugal.

3 – Em 30 de Junho, a convite da Delegação Distrital de Faro da Ordem dos Engenheiros, José Mattos 
e Silva apresentou no auditório da dita Delegação a palestra, “Cristóvão Colón e a sua passagem por Faro 
em 1493”

4 – A cidade de Tavira procedeu no dia 27 de Julho de 2015 à cerimónia da inauguração da 
réplica da Pedra de Dighton (no jardim anexo à margem esquerda do rio Gilão em continuidade 
à rua João Vaz Côrte-Real). Em cerimónia solene, estiveram presentes os Membros Camarários da 
cidade de Tavira, bem como altas individualidades militares locais, como ainda, da parte da Armada 
Portuguesa, os representantes do Curso Miguel Côrte-Real e dignos Almirantes ligados à cultura e 
história naval.

Fora honroso para a Sociedade de Geografia de Lisboa, a presença da Comissão de Estudos Côrte-
-Real, na locução inaugural, proferida pelo seu Presidente.

5 – Nas Jornadas Históricas de Tavira na semana que antecedeu a inauguração do monumento, foi 
proferido uma palestra alusiva ao tema, pelo Senhor Vice Almirante Henrique da Fonseca, no Clube 
de Tavira.

6 – A convite do “IX Seminário de Estudos Históricos sobre o Algarve” em 8 de Agosto, na Biblioteca 
Municipal Álvaro Campos, Tavira, foi proferida pelo Prof. Doutor José Manuel Martins Ferreira Coe-
lho a palestra “A réplica da Pedra de Dighton, oferta à cidade de Tavira. Seu significado valores e contra 
valores”.

Foi lembrada, enaltecida e agradecida toda a obra de um antigo membro desta Comissão de Estudos 
Côrte-Real, colega, historiador e particularmente amigo, o luso-americano, senhor Dr. Manuel Luciano 
da Silva.

7 – Em 21 de Outubro os irmãos José e António Mattos e Silva, apresentaram ao Clube Naval de 
Cascais a palestra intitulada “Fernão de Magalhães, agente secreto ao serviço de Portugal”.
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8 – Na Academia de Letras e Artes de Portugal (ALA), a 5 de Novembro de 2015, foi proferida a 
Conferência histórica “Ruy Gomes da Silva, um grande de Espanha, fidalgo Português que não conheceu 
Portugal” pelo Presidente da Comissão de Estudos Côrte Real da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

9 – Foi lançada na Ordem dos Médicos de Lisboa (grande auditório), a 10 de Novembro a reedi-
ção do primeiro escrito de 1960, Física Médica, da FML do Professor Doutor José Manuel Martins 
Ferreira Coelho. A mesa foi composta pelo Presidente da Secção do Sul da O.M., pelo Dr Pedro 
Migueis, Drª. Maria do Sameiro Barroso, Dr. Manuel Gunderson Marques, Engenheiro José Mattos 
e Silva e pelo Autor. 

10 – No dia 11 de Novembro realizou-se na Universidade Federal de São Salvador da Baia a apre-
sentação e discussão jurídica do trabalho, do Senhor Conselheiro Bernardo Guimarães Fisher Nogueira 
intitulado “Evolução Histórica do Conceito de Documento”.

11 – No dia 20 de Novembro realizou-se a abertura da XII Exposição Colectiva da Academia de 
Letras e Artes de Portugal, no Salão Nobre do Hotel Cidadela em Cascais. O Presidente da Comissão 
de Estudos Côrte Real apresentou um quadro a óleo de sua autoria “O romper do dia”.

12 - Na Academia de Letras e Artes de Portugal (ALA), a 15 de Dezembro de 2015, foi proferida a 
Conferência e Prova de Vinhos “O Vinho como uma preciosidade da Humanidade. – Portugal paraíso dos 
vinhos” pelo Presidente da Comissão de Estudos Côrte Real da Sociedade de Geografia de Lisboa e o 
senhor Engenheiro Thomaz Lima Mayer. 

III – Outras medidas de Mérito Associadas à Comissão de Estudo Côrte-Real
1 – Reveste-se de mérito e dedicação a atitude da Drª Patrícia Moreno na participação e empenho na 

colecta de livros diversos, para a Republica da Guiné-Bissau. 
2 - A Comissão de Estudos C-R, felicita e enaltece os elementos directores do Centro de Estudos 

de Genealogia e Heráldica Barão de Arêde Coelho, no nome do seu Presidente Arquitecto Luis 
Soveral Varella (Barão de Arêde Coelho) bem como do seu Secretário Óscar Caeiro Pinto, ambos 
membros da Comissão de Estudos C-R da Sociedade de Geografia de Lisboa, pelo empenho, rigor 
e divulgação cultural não só nacional como estrangeira pela revista “Cadernos Barão de Arêde”, de 
publicação trimestral. São de louvar os trabalhos publicados nesses Cadernos Nº 3, 4 e 5 autoria 
de Luís Soveral Varella, Óscar Caeiro Pinto, Daniel Estudante Protásio e José Manuel Martins 
Ferreira Coelho. 

3 - Reveste-se igualmente de mérito os trabalhos publicados, no Boletim nº 41, da Academia Inter-
nacional da Cultura Portuguesa, dos irmãos José e António Mattos e Silva e de José Manuel Martins 
Ferreira Coelho.

IV – Foram propostos para novos Membros desta Comissão de Estudos Côrte-Real, da S.G.L, os 
seguintes candidatos:

- Arquitecto Nuno Pinto Leite
- Dr. Fernando Águas
- Dr Hugo Miguel Jorge Águas

V – Em cumprimento aos estatutos, referente ao parágrafo 5 do artigo 33, da SGL., foi aprovada 
por unanimidade a composição da nova Mesa para 2015, na reunião nº XV desta Comissão de 17 de 
Novembro de 2015. 

Assim composta: 
Presidente - Prof. Doutor José Manuel Martins Ferreira Coelho; Vices Presidentes - Drª Patrícia 

Moreno Sanches da Gama, Dr. João Moniz Campos Gomes, V/Alm. Henrique da Fonseca; Secretários 
- Juiz Conselheiro Bernardo Guimarães Fisher Sá Nogueira e Eng. Carlos João Nunes Martins.
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COMISSÃO EUROPEIA - Presidente: Embaixador João Rosa Lã

Corpos dirigentes da Comissão em funções:
Embaixador João Rosa Lã - Presidente
Dr. Mário David - Vice-Presidente
Profª Doutora Maria Mongiardim Flor e Almeida – Vice-Presidente
Doutor Miguel Francisco Loureiro de Mattos Chaves – Vice-Presidente
Almirante António Carlos Rebelo Duarte – Secretário
Embaixador José Carlos Cruz Almeida - Secretário

Actividades
1 - As actividades da Comissão Europeia iniciaram-se com a realização de uma Conferência pelo Senhor 

Prof. Doutor Adriano Moreira com o tema “A Europa entre os projectos e as memórias”,
em 10 de Março de 2015.
2 - Com o objectivo de alargar o âmbito das suas actividades e poder contar com a colaboração de 

outras entidades que partilham os mesmos objectivos da C.E da SGL, foram estabelecidas as seguintes 
parcerias:

-Representação da Comissão Europeia em Lisboa - Dra. Maria de Aires
-Instituto de História Contemporânea da FCSH/UNL - Prof. Doutora Fernanda Rollo e Doutora 

Alice Cunha.
3 - Organizou-se e pôs-se em execução o Ciclo de Conferências denominado de “Memórias da Ade-

são”, destinado a dar a conhecer à sociedade portuguesa, em geral, e aos sócios da SGL, em particular, 
as diversas etapas e episódios vividos pelos intervenientes no processo de preparação e negociações, que 
contém as seguintes actividades: (em anexo o Programa completo deste Ciclo que está em curso até 
Março de 2016).

Estas sessões são gravadas (meios áudio visuais) e destinam-se a posterior transcrição de forma a dar 
corpo a um Livro que será editado como comemoração dos 30 anos de adesão de Portugal às Comu-
nidades Europeias.

3.1- Foram realizadas, em 2015, 5 sessões deste ciclo, tendo o mesmo sido inaugurado com a confe-
rência proferida pelo Dr. António Martha sob o tema “As minhas memórias da Adesão”. 

Seguiram-se as mesas redondas dedicadas a “Os antecedentes e o arranque das negociações”, ao dossier “A 
União Aduaneira e Relações Externas”, e ainda “As Questões financeiras: livre circulação de capitais; a harmo-
nização fiscal; os recursos próprios” e “A Politica Regional”. No âmbito deste ciclo o Dr. João Salgueiro profe-
riu ainda uma conferência intitulada “ Experiência e ensinamentos da adesão à União Europeia”.

4 - No âmbito das directrizes emanadas pela Direcção da SGL, designadamente do seu Presidente, 
deu-se início a uma colaboração sistemática da Comissão Europeia com outras Comissões e Secções da 
SGL, com vista a tornar mais coerente a sua actividade e a explorar as sinergias daí decorrentes.

4.1 Realização por parte da Comissão Europeia, com a colaboração das secções de Economia e da 
Indústria da SGL, de um Ciclo de Conferências denominado: “Os Empresários portugueses face à União 
Europeia”. No dia 30 de Novembro, realizou-se a primeira sessão dedicada às “Questões Energéticas”.

4.2 Participação da Comissão Europeia no Ciclo de conferências organizado pela Secção de Ciências Mili-
tares da SGL denominado: “O Espaço Nacional Envolvente e as Responsabilidades Estratégicas”. Estão previstas 
duas conferências da responsabilidade da Comissão Europeia, em que serão oradores os membros da direc-
ção, Almirante Rebelo Duarte e Doutor Mattos Chaves.

5 - Foi abordada e aprovada a realização de um Ciclo de Conferências sobre “A Europa – passado e 
Prospectiva” proposta pelo Vice-Presidente Doutor Mattos Chaves a ter início após o términus do actual 
ciclo das Memórias da Adesão.
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6.- Foram admitidos por unanimidade os novos Vogais da Comissão Europeia:
- Embaixador António Jacob de Carvalho:
- Embaixador João Pedro Silveira de Carvalho;
7 - No decurso do corrente ano, realizaram-se cinco reuniões de direcção e mais quatro reuniões ple-

nárias dos vogais da Comissão Europeia.

COMISSÃO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS - Presidente: Prof. Doutor 
Fernando Humberto Santos Serra

Ao abrigo do Art. 43.º do Estatuto Geral, a Comissão realizou uma  reunião no dia vinte e seis de 
Janeiro. 

Nesta sessão foi eleita a Mesa com a seguinte composição:
Presidente - Professor Doutor Fernando Humberto Serra
Vice-Presidente – Professor Vermelho do Corral
Vice-Presidente- General João Carlos Geraldes
Secretário – Professor Doutor Álvaro Nóbrega.

Foram também debatidas as orientações estratégicas para a Comissão, tendo sido acordado que a 
agenda temática dos eventos se deveria organizar, durante o ano de 2015, em função do tema: História 
e Filosofia da Geografia, e em função da seguinte calendarização.

J F M A M J J S O N D
Eleições da Mesa, Agenda Estratégica (AE) e  
Plano de Atividade 2015
Apresentação da AE à Presidência da SGL 

Sessões-Tertúlia

Conferência de Verão (preparação e realização)

Sessões-tertúlia

Conferência de Inverno (preparação e realização)

Exposição temática (preparação e inauguração)

Preparação e apresentação de um working paper coletivo

Esta planificação não foi infelizmente cumprida por manifesta indisponibilidade profissional do Pre-
sidente, pelo que, lamentando, manifesta a sua expetativa de que esta Comissão consiga doravante, com 
uma outra liderança e coordenação, prosseguir plenamente os seus objetivos.

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Presidente: Major-General Doutor 
JM Freire Nogueira

No decurso do ano de 2015, para além das reuniões internas tiveram lugar diversas actividades orga-
nizadas, ou co-organizadas, pela Comissão de Relações Internacionais (CRI) nomeadamente, duas reu-
niões ordinária da sua Direção (21 de janeiro e 23 de setembro) e três conferências públicas. 

A 8 de Abril, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma primeira conferência/debate, tendo 
como tema “A corrida aos Oceanos”, tendo como orador o Vice-almirante António Silva Ribeiro. A con-
ferência foi muito concorrida e terminou com um vivo debate sobre atemática em apreço.



297

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

A 13 de Maio, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se em colaboração com a Secção de Ciên-
cias Militares, uma segunda conferência sobre o tema: “As ameaças globais e a segurança interna: evo-
lução para um novo paradigma”, tendo sido oradores o Major-General Vieira Borges e o Intendente 
Luís Elias. A conferência foi muito concorrida, e suscitou da audiência inúmeras questões e um acesso 
debate.

A 21 de Outubro, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se uma quarta conferência e última no 
presente ano, que constituiu também a 1ª Conferência do Ciclo “A Europa e o Desafio Islâmico” a rea-
lizar em 2015/16 que contou com a presença do Professor Doutor Jaime Nogueira pinto e do Sheik 
Munir (em sua substituição e por impedimento deste esteve presente ….) sobre o tema “O Islão e o 
Ocidente: Cooperação ou Conflito?”. Sessão muito interessante, com boas comunicações e auditório 
cheio.

A Direção da CRI em 2015 foi composta pelos seguintes membros:
Presidente:  20391 - Major-General Doutor José Manuel Freire Nogueira
V/Presidente:  19614 - Prof. Doutor Manuel Jorge Mayer de Almeida Ribeiro
V/Presidente:  19938 - Prof. Doutor Armando M. B. Marques Guedes
V/Presidente Executivo: 20577 - Embaixador Eurico Paes
Secretário:  20599 - Tenente-Coronel Doutor Luís Manuel Brás Bernardino

Em 31 de Dezembro de 2015, 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  Major-General António Martins Pereira
19696  Major-General 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
20330  Embaixador Luís de Matos Monteiro da Fonseca
20358  Dr.  Fernando Manuel Machado Menezes
20391  Major-General José Manuel Freire Nogueira
20437  Prof. Doutor Pedro Ferreira Gomes Barbosa
20448  Engenheiro Carlos Manuel Teixeira de Moraes Rocha
20476  Vice-Almirante Fernando Manuel de Oliveira Vargas de Matos
20505  Prof. Doutor António do Pranto Nogueira Leite
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20551  Embaixador João Rosa Lã
20577  Embaixador Eurico Paes
20569  Dr.  Pedro Soares Franco de Avillez
20599  Tenente-Coronel Luís Manuel Brás Bernardino
20634  Embaixador Leonardo Mathias
20642  Prof. Doutora Maria Raquel Freire
20648  Prof. Doutora Ana Paula Lima Pinto de Oliveira Almeida Brandão
20650  Prof. Doutora Carmen Amado Mendes
20655  Embaixador Francisco Manuel Guimarães Henriques da Silva
20681  Coronel   Nuno Correia Barrento de Lemos Pires
20708  Embaixador  José Carlos Júlio da Cruz Almeida
20735  Dr.  José Nuno dos Santos Chaves Ferreira
20749  Dr.  Raúl Manuel Braga Pires 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DA NATUREZA - Presidente Eng. João Caldeira Cabral

O ano de 2015 iniciou-se com a reunião ordinária, realizada a 22 de Janeiro, onde foi aprovado o rela-
tório das actividades do ano anterior e o programa de actividades para o 1º semestre.

Na mesma data tomou posse a Mesa, reconduzida em votação no final do ano anterior, com a seguinte 
constituição: Eng. João da Fonseca Caldeira Cabral (presidente), Eng. Eugénio Meneses Sequeira (Vice-
-presidente), Eng. Joaquim José Elias Gonçalves (Secretário), Prof. Eng. Miguel Azevedo Coutinho e 
Prof. Doutor Carlos Manuel Piteira (Vice-Secretários).

No final do semestre realizou-se nova reunião ordinária tendo sido aprovado o programa de activi-
dades para o 2º trimestre. 

Integrado nas comemorações do “Ano Internacional do Solo” foi realizada uma conferência intitulada 
“A utilização sustentável do solo, da água e da biodiversidade” proferida pelo Vogal Eng. Eugénio Meneses 
Sequeira.

Em 24 de Setembro, a Comissão de Protecção da Natureza e a Sociedade Portuguesa da Ciência do 
Solo promoveram a realização de um colóquio, integrado nas comemorações dos Anos Internacionais 
da Luz e do Solo, tendo como titulo “A Luz na Estratégia de Conservação do Solo “, com as seguintes 
comunicações:       

– A estratégia Europeia e Nacional sobre a protecção do solo – Directiva Quadro – Lei de Bases – Prof. 
Carlos Alexandre - Presidente da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo;

– A Luz no Zonamento de Aptidão do uso do Solo – Eng.º João da Fonseca Caldeira Cabral – CPN/SGL 
– A Pastagem Biodiversa em Montado – Resiliência do Sistema face às Alterações Climáticas – Eng.º 

David Crespo – Fertiprado
– Alterações climáticas e a Desertificação – A degradação do Solo – Eng.º Lúcio do Rosário – Comissão 

Nacional de Coordenação de Combate à Desertificação;
– Mesa Redonda - Participantes: Oradores Convidados
Em 28 de Outubro, integrada nas comemorações do Ano Internacional da Luz, promovidas pela 

ONU, realizou-se em uma conferência intitulada “Biogeografia da Cor” proferida pelo Vogal Prof. Dou-
tor Jorge Paiva, biólogo, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra.

Em 17 de Dezembro realizou-se uma reunião ordinária onde foi reconduzida a Mesa e apreciada a 
programação de actividades para o ano de 2016.  

A Mesa reuniu regularmente num ritmo próximo do mensal.
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SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Presidente: Professor Doutor João Faria Bilhim

No seu quarto ano de funcionamento a Secção de Administração Pública iniciou um Ciclo de Con-
ferências subordinado ao tema “História da Administração Pública”, dentro do qual se realizaram dois 
eventos:

Conferência “Do Cameralismo ao Neo-Weberianismo: Itinerário da Administração pública na Europa 
continental”, proferida no dia 05 de outubro de 2015 às 17h30m pelo Professor Doutor João Bilhim, 
Professor Catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e 
Presidente da CRESAP;

Conferência “A Governação Portuguesa no Brasil do Século XVIII: Análise da Carta do Marquês de Pom-
bal a Joaquim de Mello e Póvoas, governador do Maranhão em 1761”, proferida no dia 02 de novembro de 
2015 às 17h30m pelo Professor Doutor Miguel Pereira Lopes, do Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas da Universidade de Lisboa.

Na primeira destas conferências, o Professor João Bilhim discorreu sobre a evolução histórica dos 
pressupostos da Administração Pública numa perspectiva comparada entre países europeus e também 
com os EUA, integrando igualmente factores culturais e o seu impacto nas características actuais da 
Administração Pública nos diferentes países, nomeadamente na comparação entre a “Europa do Sul” e 
a “Europa do Norte”.

Na segunda conferência, o Professor Miguel Pereira Lopes analisou o caso da Governação Pomba-
lina como um caso de equilíbrio produtivo entre os três tipos de autoridade do Sociólogo Max Weber: 
burocrático, tradicional e carismático. Foi ainda debatido como é que esta estrutura de governação per-
mitiu uma recuperação eficaz do Terramoto de 1755, bem como da potencial aplicação desse modelo 
de governação à actualidade.

Ambras as conferências se inseriram no Ciclo de Palestras subordinado ao tema “História da Admi-
nistração Pública”, que a Secção de Administração Pública organizou em 2015 e que se estenderá ao 
longo do ano de 2016, onde se contará novamente com oradores de elevada reputação nacional e inter-
nacional.

SECÇÃO DE ANTROPOLOGIA - Presidente: Prof. Dr. António Vermelho do Corral

O Presidente da Secção disponibilizou todo o seu apoio às solicitações que lhe foram dirigidas, em 
diferentes áreas, no âmbito do normal funcionamento da instituição.

Do mesmo modo representou a secção nos eventos levados a cabo pela generalidade das Comissões 
e Secções.

Das realizações levadas a efeito pela Secção são de registar especialmente as seguintes:
- Em 18 de Maio – O Presidente da Secção foi convidado para proferir a conferência de abertura da 

Semana Cultural levada a efeito pelo Instituto Superior de Educação e Ciência (ISEC) que decorreu 
de 18 a 24 do mês, tendo dissertado sobre o tema «Cultura Mediterrânica – Portugal de Norte a Sul. A 
unidade na diversidade no âmbito do património cultural material e imaterial».

- Em 9 de Setembro. O Presidente da Secção proferiu a conferência «A Sociedade de Geografia de Lis-
boa e as Ciências Sociais», na Sala de Convívio, integrada no ciclo de conferências com que a Sociedade 
no decurso do ano pretendeu comemorar os 140 anos da sua fundação.

- O evento foi continuado com a apresentação do livro «O Colmeal, a aldeia fantasma. Figueira de 
Castelo Rodrigo. A verdade factual», da autoria do Presidente da Secção, onde se desenvolve um aconte-
cimento ocorrido em 1957, simultaneamente social, jurídico e político, que no cumprimento de uma 
decisão judicial de despejo uma quinta/lugar ficou, até ao presente, totalmente despovoada.

Estiveram presentes, além de outras individualidades, o Presidente da Câmara Municipal do concelho 
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de Figueira de Castelo Rodrigo, Dr. Paulo Langrouva, os órgãos sociais da Associação dos Naturais e Ami-
gos do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e o Grupo Coral e Etnográfico do mesmo concelho que 
apresentou o folclore da sua região e um conjunto de fados. Teve lugar um Porto de Honra que culminou 
com uma ceia, tudo num ambiente de grande animação, salutar convívio e fraterna camaradagem, que se 
prolongou até cerca da meia-noite.

- Em 17 de Outubro. 1ªs. Jornadas para a Salvaguarda do Património Imaterial do Algarve, que se 
realizaram na Biblioteca Municipal de Tavira, com organização da Associação Portuguesa para a Salva-
guarda do Património Cultural Imaterial, apoio da Câmara Municipal de Tavira e colaboração das C. 
M. de Loulé, Silves, Castro Marim, Olhão, V. R. Santo António e Albufeira, Parque Natural da Ria 
Formosa, Edições Colibri, PPORTODOSMUSEUS, Tradisom, Universidade do Algarve, Universi-
dade Lusófona e Sociedade de Geografia de Lisboa, através da Secção de Antropologia representada 
pelo seu Presidente, que moderou o IV painel e presidiu à apresentação do Presidente da Associação 
Internacional de Paremiologia, Prof. Doutor Rui João Baptista Soares, que dissertou sobre «Proverbia-
lidades Populares Algarvias».

- Em 18 de Outubro. Continuação das Jornadas supra com programa especial em Loulé, especial-
mente nas aldeias de Alte e Vale Judeu, com apresentação de comunicações, visita ao Centro de Estu-
dos Ataíde Oliveira, contacto com as populações locais, despiques cantados e com cantigas narrativas 
tradicionais de humor, requestro e zombaria; e exposição sobre o «Ciclo do Esparto», com a intervenção 
de mestres esparteiros.

- No dia um de Dezembro em reunião da secção o Presidente fez um balanço da actividade desen-
volvida durante o corrente ano, a constar do Relatório anual. Procedeu-se em seguida a eleições para o 
próximo ano de 2016, mantendo-se a constituição da mesma mesa. Foram apresentadas propostas de 
possíveis realizações a levar a cabo no próximo ano.

- No mesmo dia um de Dezembro. Realização conjunta da Secção de Antropologia e da Comissão 
Americana. Comemoração do Bicentenário do Congresso de Viena (1815-2015) numa perspectiva da 
Antropologia do Estado, tendo como oradores: 

- O Presidente da Secção que esquematizou a sua intervenção à Cronologia: 1814: Capitulação de 
Paris, Abdicação de Napoleão Bonaparte, Primeiro Tratado de Paris, Começo do Congresso de Viena; 
1815: Batalha de Warteloo, Segundo Tratado de Paris, Fim do Congresso de Viena, Formação da Santa 
Aliança.

- O Presidente da Comissão Americana Professor Doutor José Caleia Rodrigues na sua dissertação 
apresentou as causas e motivações do Congresso que se seguiu, no tempo, à desastrosa campanha da 
Rússia encetada por Napoleão e dos seus seguintes insucessos que culminaram com a entrada dos Alia-
dos em Paris e a sua incondicional rendição e posterior envio para o exílio. Foi salientado que o Con-
gresso levou a cabo a imposição do desenho de um novo mapa da Europa e dinamizou a independência 
das nações sul-americanas. Foi igualmente salientado o Anexo XV da Acta Final do Congresso que con-
tém a Declaração das Potências relativa à Abolição do Comércio de Escravos. Nesta Declaração vários 
governos europeus apelaram à rápida abolição do comércio de escravos e que, sucessivamente, todas as 
potências que possuíssem colónias em diferentes partes do mundo assumissem o dever de o abolir, fosse 
por decretos legislativos ou por tratados, ou por qualquer outra forma de compromisso formal.

Encerrou a sessão o Prof. Catedrático. João Pereira Neto, Secretário Perpétuo da SGL, que titulou 
a sua intervenção «1815-2015 – No 2º. Centenário do Congresso de Viena. Uma perspectiva dentro do 
âmbito da Antropologia do Estado e da Geopolítica». Partindo de uma análise conceptual de Estado e de 
Sociedade civil pôs em evidência a perspectiva geopolítica de muitas decisões tomadas no Congresso, 
particularmente no que se refere à alteração de fronteiras. Chamou ainda a atenção para a extensa 
bibliografia existente na Sociedade de Geografia de Lisboa sobre este tema e teve ocasião de citar docu-
mentos que considerou de maior relevância.
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- No dia 5 de Dezembro. Sessão Cultural na Ericeira, numa celebração conjunta do Instituto de 
Cultura Europeia e Atlântica (ICEA) e da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), na sequência da 
existência de um protocolo comum entre ambas as instituições. A sessão tinha como tema «Património 
Cultural, do local ao nacional». O encontro iniciou-se com um almoço de confraternização e diálogo, 
integrando elementos de ambas as instituições, na melhor instalação hoteleira local. O evento prosse-
guiu no Auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, com o seguinte programa:

- Abertura da sessão pelos Presidentes do ICEA Dr. José Luís Viegas Freitas e da SGL Professor Dou-
tor Luís Aires-Barros, que se referiram à importância do evento, à diversidade das comunicações e ao 
valimento do património material e imaterial da cultura local e nacional. 

Seguiu-se a apresentação das seguintes comunicações:
- «Património – dos sentidos aos sentimentos», pelo Professor Doutor Eduardo Lourenço;
- «Os Carrilhões do Convento de Mafra», pelo Dr. Mário Pereira, Director do Palácio Nacional de 

Mafra;
- «Da Oralidade ao Simbólico, integrando a realidade. Rito propiciatório de um processo de cura em medi-

cina popular», pelo presidente da Secção;
- «O Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa: peça importante do património cultural material e 

imaterial da nação», pela Professora Doutora Manuela Cantinho, Curadora do Museu Etnográfico e 
Histórico da SGL.

No encerramento usaram novamente da palavra os Presidentes das instituições organizadoras do 
evento. De registar, para além do enorme interesse manifestado pelo número e qualidade de presenças 
no auditório, o facto de esta sessão, que incluía uma componente local (parceria com o Agrupamento 
de Escolas da Ericeira), ser reconhecida como acção de curta duração pelo Centro de Formação da Asso-
ciação de Escolas Rómulo de Carvalho.

SECÇÃO DE ARQUEOLOGIA - Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins

Em 2015, aprofundou-se a abordagem inter e transdisciplinar da Secção, realizando-se actividades 
em estreita colaboração com outras instituições. Progrediu, em simultâneo, com uma série semestral de 
Seminários temáticos, ao mesmo tempo que se iniciaram dois ciclos de conferências e se promoveu o 
primeiro Seminário em parceria com outras Secções da SGL.

Os eventos registaram uma afluência expressiva, entre as trinta e as oitenta presenças, num testemu-
nho do interesse crescente pelos temas seleccionados, traduzido nos animados debates registados no 
final de cada sessão.

As actividades da Secção principiaram com um novo ciclo de conferências Arqueólogos e Arqueolo-
gia – de ontem e de hoje, somando-se-lhe outras iniciativas reveladoras da intensa actividade da Secção:

- 17 de Março – Conferências de Luís Miranda Pereira e Carlos Alberto Mendes (Associação “Terras 
Quentes”), Albino dos Santos Pereira Lopo: o homem, a obra, o militar, o arqueólogo, no âmbito do ciclo 
Arqueólogos e Arqueologia – de ontem e de hoje.

- 25 de Março - Conferência de Sandra Brazuna e António Carlos Valera (ERA Arqueologia), Arqueo-
logia da auto-estrada do Baixo Alentejo: intervenções mais significativas do Neolítico ao Período Moderno, 
integrada nos «Encontros ERA».

- 29 de Abril – 9.º Seminário da Secção de Arqueologia da SGL, Arqueologia e seus públicos – comu-
nicar, divulgar e preservar a memória.

- Joaquina Soares (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal), Museus, investigação e 
desenvolvimento: para uma biografia do MAEDS.

- Luís Raposo (Museu Nacional de Arqueologia), Museus e Grupos de Amigos: o exemplo do Museu 
Nacional de Arqueologia.
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- Mário Antas (Museu Nacional de Arqueologia), Arqueologia e seus públicos: comunicar, divulgar e 
preservar a memória.

- José Morais Arnaud (Associação dos Arqueólogos Portugueses), A Associação dos Arqueólogos Portu-
gueses e a divulgação da actividade arqueológica.

- João Luís Cardoso (Universidade Aberta), O Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras 
(Câmara Municipal de Oeiras): vinte e sete anos de investigação, divulgação e valorização do património 
arqueológico de Oeiras.

- Catarina Viegas (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa), Comunicação em Arqueologia. 
Mensagens e destinatários: o caso da UNIARQ.

- Miguel Serra e Eduardo Porfírio (Palimpsesto), A Educação Patrimonial no Projecto Arqueológico do 
Outeiro do Circo (Beja): divulgar, envolver, preservar.

- 20 de Maio - Conferência de António Carlos Valera (ERA Arqueologia), Grandes recintos de fossos 
no interior alentejano: dados actuais e implicações sociais e territoriais, integrada nos «Encontros ERA».

- 24 de Junho – Conferências do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Con-
temporânea.

- Inês Mendes da Silva (ERA Arqueologia), O bairro das Olarias da Mouraria: um espaço de fusão de 
culturas.

- Pedro Braga (ERA Arqueologia), Preservação de estruturas arqueológicas em contexto habitacional: 
problemas e soluções a partir da experiência do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.

- 16 de Setembro – Conferências do ciclo Lisboa Subterrânea – Trajectos na Arqueologia Lisboeta Con-
temporânea.

- Marina Carvalhinhos (Centro de Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML) e Nuno Mota (Cen-
tro de Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML), Muralhas, torres e aproveitamento hidráulico: novas 
leituras da “Cerca Velha”.

- António Marques (Centro de Arqueologia de Lisboa – DPC/DMC/CML) e Raquel Santos 
(Neoépica, Arqueologia e Património), Terraços do Carmo (2013/2015), dinâmicas urbanas: aterros, 
desaterros e os finados vivos.

- 28, 29 e 30 de Setembro – acolheu, a pedido do LARC (Laboratório de Arqueociências da DGPC), 
o Congresso Internacional “FISHING THROUGH TIME. Archaeoichthyology, Biodiversity, Ecology and 
Human Impact on Aquatic Environments.”

- 14 de Outubro –10.º Seminário (e início de novo ciclo de conferências) da Secção de Arqueologia 
da SGL, Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações.

- Rui Boaventura (Uniarq-Universidade de Lisboa / CMOdivelas), Rui Mataloto (Uniarq-Universi-
dade de Lisboa / CMRedondo) e Diana Nukushina (Uniarq-UL) e Marco Andrade (Uniarq-Univer-
sidade de Lisboa), A anta de Nossa Senhora da Conceição dos Olivais (Estremoz): espólio velho, questões 
actuais.

- João Carlos Senna-Martinez (Uniarq - Universidade de Lisboa), A Perdida Orca da Lapa do Lobo, 
reencontrada mais de um século depois.

- Ana Margarida Arruda (Uniarq – Universidade de Lisboa), Revisitando Chões de Alpompé.
- José Carlos Quaresma (FCT / FCSH-Universidade Nova de Lisboa), Contextos tardios de Olisipo: o 

caso das Escadinhas de São Crispim.
- Catarina Tente e Sofia Pereira (Inst. Estudos Medievais – FCSH – Universidade Nova de Lisboa), 

Sepulturas e necrópoles no território rural medieval de Viseu. Revisitar velhos sítios com novas interpretações.
- 11 de Novembro – Conferências do ciclo Sítios e materiais: (re)leituras e (re)interpretações.
- Mariana Diniz (Uniarq - Universidade de Lisboa), The Pros and Cons of HitchHiking.
- Joaquina Soares (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Uniarq – Universidade 

de Lisboa), Economias do Mar e Neolitização da Costa Sudoeste. 
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- 3 de Dezembro – Seminário em parceria com a Secção de Estudos do Património e a Secção de 
Etnografia, Luís Chaves (1888-1975) e Sebastião Pessanha (1892-1975), entre a etnografia, a arqueologia 
e a salvaguarda patrimonial.

- Maria Helena Correia Samouco (Sociedade de Geografia de Lisboa), Perfis de Luís Chaves e Sebastião 
Pessanha.

- Maria Barthez (FCSH – Universidade Nova de Lisboa), Etnografia e Cultura Popular: as lições de 
Luís Chaves (1956-57).

- Ana Ávila de Melo e Lívia Cristina Coito (Museu Nacional de Arqueologia), Luís Chaves em Santa 
Vitória do Ameixial. O encontro entre a arqueologia e a etnografia.

- Ana Cristina Martins (FCT / Instituto de História Contemporânea - NOVA – CEHFCi - U.Évora), 
Luís Chaves e Sebastião Pessanha: dois etnógrafos entre arqueólogos.

- 17 de Dezembro – Conferência de Inês Mendes da Silva (ERA Arqueologia) e Helena Reis (ERA 
Arqueologia), A ERA no Litoral Sudoeste – actuações arqueológicas no âmbito do Programa POLIS.

Prosseguiu-se, ao longo do ano, na divulgação das actividades da Secção de Arqueologia na web, quer 
na página da Secção alocada no sítio web da SGL, quer na archport e noutras plataformas académicas e 
científicas, de modo a divulgar, também assim, os trabalhos apresentados ao longo do ano.

A experiência deste último ano reiterou as opções tomadas pela actual Mesa da Secção de Arqueologia da 
Sociedade de Geografia de Lisboa quanto aos tipos e modelos de actividades seguidos.

Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2016, a 17 de Dezembro de 2015, tendo 
sido reconduzidos os seguintes Vogais:

Presidente: Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente: Prof. Doutor João Carlos Senna-Martínez
Secretária: Mestre Ana Ávila de Melo

SECÇÃO DE ARTES E LITERATURA - Presidente: Profa. Doutora Maria João Pereira Neto

De acordo com os objectivos traçados na primeira reunião da secção realizada no dia 5 de Janeiro de 
2015, a secção de Artes e Literatura envolveu – se no 5º Ciclo de Conferências Luso italianas – Circu-
lação 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 Junho 
de 2015 e Janeiro de 2016.

Neste contexto, e pese o facto de ter sido anulada pela indisponibilidade do orador uma das sessões 
agendadas. Deste modo decorreram as seguintes conferências na Sociedade de Geografia de Lisboa:

- 30 de Junho de 2015 pelas 17h30 “Câmara Eclesiástica de Lisboa: alguns contributos para o estudo 
dos italianos e famílias de origem italiana em Portugal” proferida pelo Sr. Prof. Rui Mendes (Investigador, 
CDIRF)

- 14 de Dezembro de 2015 pelas 17h30, na Sala Algarve, sobre o seguinte tema: “Fundos da Biblioteca 
Nazionale de Roma: manuscritos de interesse para a cultura portuguesa” proferida pela Sra. Profa. Maria-
grazia Russo

Numa iniciativa conjunta com a Secção de Etnografia decorreu 16 de Junho entre as 15 e as 19 horas 
um Seminário/ colóquio subordinado ao tema A Etnografia e as Belas Artes no contexto Europeu com 
o seguinte programa:

- 15h00 –  Abertura pelo Sr. Presidente da Sociedade de Geografia Prof. Doutor Aires de Barros
- 15h10  –  Prof. Doutor João B. N. Pereira Neto “ Da Academia do Nu e da Escola de Belas Artes de 

Lisboa, aos reformados que se dedicam à Pintura num concelho do Barlavento Algarvio - Reflexões de um 
Antropólogo Cultural”
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- 15h40  –  Mestre Dr. José Fernando Reis Oliveira “O pintor catalão D. Luis Vermell y Busquets em Elvas”
- 16h10   –  Profª. Doutora Ana Cristina Martins “A imagética do Grand Tour e o poder da ruina 

Arqueológica (sec. XVIII-XIX)
- 16h40  –  Dr. Vitor Escudero “Usos, Costumes e Tradições Europeias no Ex-Librismo”
- 17h10  –  Profª. Doutora Maria João Pereira Neto “Arte e cidade - visões do quotidiano no contexto 

das «modernidades»
- 17h40  –  Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco “Etnografia Arte e Cultura na Sicília. Memó-

rias de viagens”
Dia 2 de Julho organizou-se um Seminário subordinado ao tema Le Corbusier :no cinquentenário 

da sua morte, com organização científica da presidente da Secção, entre as 15 e as 19 horas , com o 
seguinte programa:  

- Sessão abertura com a Presidente da Secção – Profª Doutora Maria João Pereira Neto
- Professor Dr Pedro Cortesão Monteiro _ LC e as outras máquinas: formas e retórica
- Professor Dr Jorge Nunes – O projecto OBUS na Arquitectura e na cidade do Pós Guerra
- LC visto por alunos da Faculdade de Arquitectura de Lisboa:
- Le Corbusier e a cor - Catarina Garcias Soares, Diogo Neto Damas, Leonor Pinheiro Torres
- A unidade de habitação de Marselha – influências em Portugal - Daniela Figueiredo, Diana Garcia 

Pereira, Melissa Àvila Jorge, Tatiana Pires dos Santos
- A Unidade de habitação de Marselha nano condensador Social- Ana Filipa Lopes, Bruno Santiago, 

Catarina Reis, João Castro.
- Professora Drª Raffaella Maddalluno – Diário e Projecto: a viagem como prática.
- Arquitecto Fernão Simões de Carvalho e Professor Drª Manuela da Fonte – Le Corbusier e a cidade.
No dia 14 de Dezembro e com a colaboração do Centro de História da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa/Programa de Estudos Imagética, e da Universidade de Évora, Programa de 
Doutoramento em Teoria Jurídico – Política e Relações Internacionais sob a coordenação científica da 
Professora Drª maria Leonor Garcia da Cruz, realizou – se um dos Seminários Imagética e Conexões 
Mundiais, entre as 16 h e as 18h e 30 m.

Com o seguinte programa:
- Maria Leonor García da Cruz- Ceuta na economia da dinâmica ideológico‐institucional de Portugal. 

Para uma reflexão historiográfica
- Dr Welber Carlos Andrade - Imagens dos sertões em Angola e América Portuguesa, séculos XVI‐XIX
- Doutor Alberto Oliveira Pinto - Para uma história cultural das representações imagéticas de Angola
- Professor Dr Silvério Rocha e Cunha -Civilização do Universal e Globalidade. Contributo do pensa-

mento de Léopold Senghor para uma crítica da contemporaneidade

SECÇÃO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - Presidente: Prof. Doutora Paula 
Espírito Santo

Como nota prévia começamos por referir que a Secção de Ciências da Comunicação foi constituída 
a 14 de Julho de 2014. Esta secção resultou da cisão da secção de Ciências Sociais e Jurisprudência, a 
qual foi separada em duas Secções, a Secção de Ciências da Comunicação e a Secção de Jurisprudência.

Actividades
A actividade da secção no ano civil de 2015 foi marcada por um conjunto de sessões com diversos convi-

dados, os quais trouxeram à SGL e à secção um conjunto de assuntos estimulantes, da actualidade no âmbito 
das múltiplas áreas de encontro com a área da comunicação. Foram realizadas as seguintes conferências:

 - 31 de Março de 2015, “Comunicação Política”. Conferência proferida pela Senhora Deputada 
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Mónica Ferro. A experiência parlamentar e a formação em relações internacionais da convidada foram 
o mote para uma participada e estimulante conferencia.

- 19 de Outubro de 2015 , “As eleições de 4 de Outubro: comunicação política e cenário pós eleitorais.”. 
Conferência proferida pelo Senhor Prof. Doutor José Fontes. Nesta conferência foi analisada a actuali-
dade nacional, numa perspectiva de comunicação bem como sociológica, a propósito das eleições que 
ocorreram a 4 de Outubro de 2015.

- 30 de Novembro de 2015: “Utilização de computador e internet em Portugal, 1997-2014”. Conferên-
cia proferida pelo Senhor Prof. Doutor João Cardoso da Cruz. Nesta conferência optou-se por um tema 
transversal à comunicação e à sociedade actual e com interesse particular na comunicação.

Divulgação
Para além dos canais normais que a SGL utiliza para a divulgação das suas actividades, optámos por 

promover nas redes sociais, e concretamente no Facebook as actividades desta secção. O retorno foi bas-
tante positivo, atingindo dezenas de respostas de apoio. Consideramos que a estratégia de divulgação da 
SGL e desta secção, em particular, a que procedemos nas redes sociais contribuiu bastante para reforçar 
a visibilidade e a notoriedade da SGL junto de vários públicos e para atrair novos sócios para a SGL.

Novos sócios
Fizemos um esforço importante para a atracção de novos sócios, alguns que manifestaram interesse 

em se juntar à SGL e outros que mostraram perseverança e não desmobilizaram até à aceitação da sua 
proposta, ao final de vários meses, tais como o Senhor Professor Doutor Artur Rocha Machado.

SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES - Presidente: General João Carlos Geraldes

Como preâmbulo deste Relatório é oportuno relembrar, em breve síntese, a evolução dos Projectos de 
longa duração que, sem prejuízo de outras iniciativas, têm vindo a constituir a prioridade dos trabalhos 
da Secção nestes últimos quatro Anos. 

Em 2012, pareceu-nos oportuno debater factos que iam surgindo no nosso País e que se nos afigu-
ravam como condicionantes da eficácia do vector militar da Estratégia de Defesa. Objetivámo-nos, 
então, no que entendíamos ser o cerne da questão que se nos colocava – o relacionamento entre o poder 
político e as Forças Armadas. Foi assim que nos empenhámos no desenvolvimento de um projecto 
intitulado “Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar – o Caso Português”. O texto produzido pela 
Secção, conjuntamente com um outro “Ajustar-se à Globalização”, da autoria do saudoso Professor Soa-
res Barata, foram enviados à que ficou conhecida como Comissão Fontoura, a pedido desta, como con-
tributo da SGL para os estudos em curso sobre a revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional.

No Ano seguinte, entendeu a Secção dar continuidade ao trabalho, ampliando-o e aprofundando-o 
num domínio mais amplo a que chamámos “Repensar Portugal numa Perspectiva de Segurança e Defesa”. 
Este Projecto foi articulado em três grandes grupos de questões, a saber: “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”. O trabalho desenvolvido em torno destas questões deu origem, 
numa primeira fase, em 2014, a um documento que intitulámos “Uma Visão Estratégica para Portugal”. 
Por decisão da Direcção da SGL, o texto, enriquecido com um prefácio do Presidente da Sociedade de 
Geografia, Professor Luís Aires Barros, foi, posteriormente, publicado como Memória da SGL com o 
número 17 desta Colectânea.

No Ano corrente, a Secção decidiu fechar este ciclo de estudos, focando-se nas possibilidades abertas 
e nas limitações que se colocam a um competente, realista e útil exercício por Portugal de estratégias que 
dêem atempadas respostas à afirmação dos seus interesses vitais e à assunção das inerentes responsabili-
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dades como Actor credível no Sistema de Relações Internacionais. Dando continuidade à deliberação já 
tomada em 2014, a Secção definiu como prioridade, para 2015, o Projecto intitulado “O Espaço Nacio-
nal. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”. Nele, procura-se descodificar o muito hostil e volátil, 
actual ambiente estratégico, em que predominam os efeitos nocivos da imprevisibilidade, da aleatorie-
dade e da indefinição na natureza, ritmo e intensidade dos conflitos e das ameaças. Circunstâncias estas 
que se afigura deverem aconselhar os responsáveis pela Política e pela Estratégia nacionais a optimizar as 
oportunidades oferecidas pelo espaço físico e humano nacional, mantendo bem presentes a componente 
irracional da violência e a necessidade de reforçar a vigilância, a cautela, a vontade e a perseverança, 
indispensáveis à flexibilização exigida pelas contingências estratégicas.

Porque entendemos que a sinergia resultante do saber transversal constitui um factor potenciador nes-
tes trabalhos da SGL, em todo este percurso procurámos, sempre, com forte apoio da Direcção, o con-
curso das Comissões e Secções da nossa Sociedade. É grato sublinhar a disponibilidade das Comissões 
Europeia e de Relações Internacionais e da Secção de Economia que, do antecedente nos acompanham 
neste propósito, às quais, de forma muito gratificante, se juntam, agora, entre outras, as Comissões 
Americana e Asiática e as Secções de Transportes, de Estudos Luso-Árabes e de Geografia dos Oceanos.    

Os fins a atingir com este Projecto, cujo desenvolvimento se prolongará por 2016, são sintetizáveis 
numa procura de definir, para o nosso País, modos de acção estratégica que concorram, sustentada-
mente, para a prossecução dos objectivos vitais fixados. A acção estratégica deverá ser desenvolvida, 
então, no quadro de uma Estratégia Nacional que, alicerçada na vontade que introduz conteúdo no 
potencial, satisfaça ajustados critérios, quer de compatibilidade com os recursos disponibilizáveis, quer 
de adequação ao ambiente envolvente. Admite-se, pois, que o levantamento da Estratégia Nacional 
deverá corresponder à operação de um modelo complexo que, com referência à actividade humana no 
“habitat” em mutação acelerada, interprete as constantes e variáveis das relações de força dominantes, 
através de hipóteses admitidas sobre as evoluções mais perigosas dos conflitos de vontades em oposição 
de que resultem ou possam resultar ameaças aos nossos interesses vitais. 

Porque não estamos sozinhos neste Mundo, temos que ter bem presentes os riscos em que não deve-
mos nem podemos, mesmo, incorrer, razão pela qual, nesta primeira fase do Projecto - o seu enqua-
dramento - desenvolvida em 2015 e primeiro trimestre de 2016, se procura descodificar a “Conjuntura 
Estratégica Internacional”, ou seja, a origem, a natureza e as consequências das manifestações de violên-
cia que afligem a humanidade, ameaçam a segurança colectiva, colocam em risco as condições de bem-
-estar e de desenvolvimento e agravam, directa ou indirectamente, a degradação do ambiente natural. 
Numas segunda e terceira fases do Projecto, a concretizar até final de 2016, proceder-se-á ao estudo e 
análise dos “Contextos Regionais” de que fazemos parte integrante para, por fim, se alicerçarem conclu-
sões sobre as aspirações nacionais que justificam os objectivos estratégicos a prosseguir. 

O dinamismo geográfico torna-se, assim, instrumental porque nos proporciona uma vasta informa-
ção sobre a relação entre as sociedades humanas e a natureza, ajudando a levantar o véu sobre muitas 
das causas, quer naturais, quer resultantes da acção do Homem que podem estar na origem ou agravar 
fenómenos de violência, e, facultando, também, alguma objectividade ao tratamento da incerteza que as 
estratégias contingenciais procuram colmatar. Justifica-se, assim, o pendor geoestratégico que a Secção 
imprime na metodologia que adopta no desenvolvimento destes Projectos.

Posta esta introdução, importa balizar alguns dados sobre as actividades desenvolvidas em 2015.
Ao longo de seis Reuniões em Plenário e de cinco Reuniões de Mesa a Secção foi debatendo e desen-

volvendo os seus estudos e coordenando a execução, quer das sessões públicas, quer dos trabalhos que 
foram sendo produzidos pelos Vogais.

Logo no início do Ano houve que acompanhar a publicação da Memória nº 17 da SGL. Esta publi-
cação, patrocinada pela Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário das Amoreiras, SA e prefaciada 
pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, obteve, também, na sua composição e publicação, 
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um muito válido apoio da Comissão Portuguesa de História Militar. Este trabalho da Secção de Ciên-
cias Militares com a colaboração da Comissão Europeia e da Secção de Economia foi sublinhado num 
almoço, presidido pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, no qual tomaram também 
parte, para além dos intervenientes, uma representação do Patrocinador e o Presidente da CPHM, Ten. 
General Alexandre Sousa Pinto. Presidida pelo Presidente da SGL e sob a Orientação do Vice-Almirante 
António Alves Sameiro, Vice- Presidente da Secção, a apresentação pública da Memória, pelo Director 
do Projecto Ten. General António Bispo, teve lugar mais tarde, em Junho; esta apresentação foi seguida 
de uma exposição, pelo Ten. General Fontes Ramos, Director do Projecto “O Espaço Nacional. Envol-
ventes e Responsabilidades Estratégicas”, que deu a conhecer uma primeira aproximação à programação 
aprovada para este projecto, materializando, assim, o propósito da Secção de aprofundar e prolongar o 
conteúdo da Memória, conforme a previsão já expressa no Relatório Anual de 2014.

Desde logo, mereceu, também, particular atenção a difusão para acervos bibliográficos e disponi-
bilização para venda, não só da supracitada Memória, como também do livro “A Grande Guerra em 
Moçambique”, editado em 2014, como produto final de um Projecto da Secção dirigido pelo Professor 
Engenheiro Fernando Abecassis. 

Para além da participação em iniciativas propostas pelas Comissões de Relações Internacionais e 
Europeia e, sob a égide da Direcção da SGL, de reuniões preparatórias de acções conjuntas com outras 
Comissões e Secções da SGL, nomeadamente com a Secção de Geografia dos Oceanos, esta já com 
intervenções definidas para o primeiro e segundo trimestres de 2016, a Secção promoveu, no âmbito do 
Projecto “O Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas” as seguintes Sessões públicas, 
sob a forma de Conferências seguidas de debate:

- Em 22 de Setembro, “Um Mundo em Evolução. A Globalização, a Ordem Mundial e os Desafios à 
Governação Colectiva”, pelo General Luís Valença Pinto.

- Em 09 de Novembro, integrada, também, na participação da SGL no Ciclo de Conferências alusi-
vas ao 40º aniversário do 25 de Novembro de 1975, “Portugal: Perspectivas Históricas, Características e 
Tendências”, pelo General António Martins Barrento.

- Em 17de Novembro, com a participação da Comissão Americana, “A Geopolítica da Energia. Desa-
fios Impostos às Grandes Potências”, pelo Professor Doutor José Caleia Rodrigues.

- Em 11 de Dezembro, “Desafios Ambientais e Demográficos. Impactos na Segurança e nas Condições 
Ambientais”, pelo Professor Doutor Nuno Garoupa.

Progressivamente, com base em debates internos e nos conteúdos das conferências realizadas, a Sec-
ção vai recolhendo informação a incluir em textos que se irão articulando de forma a constituir, sob a 
coordenação de uma Comissão de Redacção, o produto escrito deste Projecto. Para isso, contribuirá, 
certamente, a metodologia aprovada sob proposta do Professor Engenheiro Fernando Abecassis e que, 
na Secção, passou a ser designada por “Discussões de Oportunidade”.

 De referir, ainda, a colaboração da Secção no Ciclo de Conferências, organizado pela SGL, alusivo 
aos 600 Anos da conquista de Ceuta com uma terceira conferência, em 13 de Outubro, intitulada 
“Ceuta: Uma Grande Operação Anfíbia”, proferida pelo Comandante Filipe Mendes Quinto. 

Importante foi, também, a reiteração do esforço, promovido pelo Major General José Diniz da Costa 
com o apoio do Secretariado da SGL, para, dentro das limitações existentes, melhorar e manter actua-
lizado o Sítio da Secção no Portal da SGL.  

Uma referência, a título póstumo, é devida a um inexcedível camarada e amigo de excepção que nos 
deixou – O Ten. General José Eduardo Paiva Morão, Director eleito da Secção, desde o início dos tra-
balhos em 2006; foi um colaborador entusiasta que com o seu saber e ponderado conselho, alicerçados 
numa vasta e esforçada experiência de chefe militar, contribuiu de maneira exemplar para a concretiza-
ção dos objectivos que foram sendo definidos no âmbito da Secção. 

De salientar, a admissão de dois novos Vogais: O General Luís Valença Pinto e o Ten. General António 
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José de Mascarenhas com os quais a Secção atinge o interessante efectivo de trinta e três Vogais.
Por último, nos termos dos Estatutos da SGL e dentro do espírito do seu Regulamento Interno, a 

Secção procedeu à eleição da Mesa para 2015 que passou a ter a seguinte constituição:
Presidente - Ten. General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente -Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
Vice-Presidente -Ten. General João Goulão de Melo
Director - Prof. Fernando Maria de Gambôa Abecassis Manzanares 
Director - Major General José Ribeirinha Diniz da Costa
Secretário - Ten. Coronel João José Brandão Ferreira.

SECÇÃO DE ECONOMIA - Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva

Em reunião da Secção de Economia efectuada no dia 21 de Janeiro de 2016, procedeu-se à eleição 
da Mesa para o ano de 2016. Foram eleitos por unanimidade para a integrar os seguintes membros:

Presidente: Dr. José Dantas Saraiva
Vice-Presidente: Doutor José Caleia Rodrigues
Secretário: Dr. José Pedro Castanheira.
A actividade da Secção de Economia, ao longo de 2015, continuou a centrar-se numa base de cola-

boração estreita com outras comissões e secções, designadamente no desenvolvimento de iniciativas 
conjuntas com a Secção de Indústria e com a Comissão Europeia.

Foram, nesta linha de acção, concretizadas as seguintes iniciativas:
Em 9 de Fevereiro, conferência subordinada ao tema “A Europa vista de Moscovo e suas implicações 

económicas e políticas”, proferida pelo jornalista José Milhazes;
Em 27 de Novembro, conferência subordinada ao tema “O modelo económico chinês”, proferida pela 

Doutora Fernanda Ilhéu;
Em 30 de Novembro, conferência promovida pela Comissão Europeia, com a colaboração das sec-

ções de Economia e Indústria, subordinada ao tema “A Política Energética Europeia”. 
A Secção continuou a promover internamente o debate e a discussão sobre temas actuais relacionados 

com a conjuntura nacional e internacional.

SECÇÃO DE ESTUDOS LUSO-ÁRABES - Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha

Durante o ano de 2015 a Secção de Estudos Luso-Árabes, sob a orientação do Prof. Dias Farinha, 
prosseguiu os trabalhos de investigação na área dos vocábulos portugueses de origem árabe, com vista 
à elaboração de um glossário, sendo que se realizaram oito reuniões que decorreram na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.

No âmbito do Ciclo de Conferências Comemorações dos 140 anos da Sociedade de Geografia de Lisboa, 
o Presidente e o Secretário da Mesa, a convite da Direcção, realizaram as seguintes comunicações, por 
ordem de apresentação:

 A 28 de Abril, o Dr. João Abel da Fonseca, “A SGL e as explorações geográficas de Angola à contra costa” 
e a 23 de Junho, o Prof. Doutor António Dias Farinha, “O valor do Boletim da SGL (1876-2014) para 
a História de Portugal”.  

Ainda a convite da Direcção, o Dr. João Abel da Fonseca, no âmbito das Comemorações dos 500 
anos da Morte de Afonso de Albuquerque, proferiu no dia 15 de Junho, uma conferência intitulada “O 
florentino Giovanni da Empoli e Afonso de Albuquerque, 1503-1515”. O Vice-Presidente, CALM José 
Luís Leiria Pinto, dedicou um trabalho ao tema, sendo que apresentou uma comunicação na Academia 
de Marinha, no dia 9 de Junho, intitulada “Afonso de Albuquerque – o obreiro da Expansão Portuguesa 
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no Oriente”. O Professor Dias Farinha presidiu à Comissão Científica do Simpósio da Academia de 
Marinha dedicado à evocação dos 600 anos da tomada de Ceuta, que decorreu na segunda semana de 
Novembro, tendo proferido, a 3 de Dezembro, na FLUL, a lição inaugural do Encontro Luso-Espanhol 
de História Medieval, organizado pela APEM, em parceria com a sua congénere espanhola, intitulada 
“Ceuta e o ultramar”.

 Aos 12 dias do mês de Janeiro de 2015, pelas 17:30, reuniu-se na sala do 3º andar do Edifício Sede 
da SGL, a Secção de Estudos Luso-Árabes, com a seguinte Ordem dos Trabalhos:

– Leitura da Acta da Sessão anterior;
– Informações;
– Eleição da Mesa para o ano de 2015 e
– Comunicação do Presidente da Secção, intitulada “Jihad – doutrina e história”.
A Mesa foi constituída pelo Presidente, Prof. Doutor António Dias Farinha, pelo Vice-Presidente, 

CALM José Luís Leiria Pinto, pelo Secretário, Dr. João Abel da Fonseca e pela Vice-Secretária, Profª 
Doutora Maria Leonor Cruz.

Após as palavras de boas vindas aos Sócios e Vogais da Secção presentes, Profs. Pereira Neto, Verme-
lho do Corral e Olga Iglésias Neves, o Presidente leu a carta em que o Prof. Fausto Amaro solicitava a 
justificação da falta.

Entrando na Ordem dos Trabalhos foi lida a Acta da sessão anterior, pelo Secretário da Mesa, que 
mereceu a aprovação, por unanimidade. 

No subsequente período de Informações foi dada a palavra ao CALM Leiria Pinto que aludiu ao 
artigo “PRONTEX 14”, publicado no nº 492 da Revista da Armada, de Janeiro de 2015, em que se dava 
conta do exercício naval em que pela primeira vez unidades portuguesas e marroquinas operaram con-
juntamente numa Força Tarefa que permitiu testar, com sucesso, a interoperabilidade das duas Mari-
nhas. Mais referiu os nomes dos dois navios marroquinos, a saber RNM Sultan Moulay Ismail e RNM 
Allal Ben Abdellah, bem como o facto de haver parcerias entre Marrocos e a Argélia, com Portugal, a 
nível das respectivas Escolas navais, com vista à frequência de cursos por cadetes oriundos daquelas, no 
estabelecimento de ensino congénere português, e ainda que existiam protocolos relativos à reparação 
de navios daqueles países no Arsenal do Alfeite. O Prof. Dias Farinha aproveitou a oportunidade para, 
sucintamente, dissertar sobre as duas personalidades que dão nome aos navios marroquinos referidos. 
Informou ainda que se encontra à disposição dos interessados no sítio casadel libro.com, vasta biblio-
grafia sobre o tema jihadismo.

A Profª Maria Leonor Cruz aproveitou para falar de Lourenço Pires de Távora sobre que já dissertara, 
havia uns anos, na SGL, a convite da Secção de História, relembrando a figura maior daquele fidalgo 
português que tendo muito jovem combatido na tomada de Arzila, acompanhou mais tarde o Infante 
D. Luís na expedição de Tunes, e foi embaixador ao reino de Fez, antes de ter sido nomeado Capitão-
mor de Tânger. Informou ainda sobre a próxima realização do VI Colóquio Internacional Imagética, 
dedicado a Comunidade(s): Representações e Significados Ontem e Hoje, a realizar na Faculdade de Letras 
de Lisboa durante o ano de 2015, em que serão membros da Comissão Científica, a própria e o Presi-
dente, apresentando comunicações, para além da sua, duas outras de Vogais da Secção, a saber, o Prof. 
Doutor Pedro Barbosa e a Doutora Olga Iglésias Neves. 

O Prof. Dias Farinha deu conta da sua recente conferência, realizada na SHIP, na sessão evocativa do 
centenário do nascimento do consagrado filólogo, dicionarista e arabista José Pedro Machado, sobre o 
qual dissertou relembrando o seu papel no incremento do estudo das palavras portuguesas com origem 
no árabe. Recordou, também, que havia sido eleito como sócio efectivo da SGL, na sessão de 25 de 
Maio de 1960. De seguida congratulou-se pela atempada preparação dos eventos, por parte da Direcção 
da SGL, nomeadamente as relativas às comemorações da tomada de Ceuta há 600 anos, que se vêm a 
realizar desde 2013, com assinalável êxito, bem como as dos 140 anos da fundação da SGL, referindo 
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que ele mesmo e o Secretário da Secção foram convidados para realizar conferências no Ciclo anun-
ciado. Mais acrescentou que também se comemorava, em 2015, o Vº Centenário da Morte de Afonso 
de Albuquerque, solicitando aos presentes que se disponibilizassem para preparar uma comunicação. 
Prontamente o Vice-Presidente e o Secretário responderam afirmativamente.

Entrados no ponto 3. da Ordem dos Trabalhos – Eleição da Mesa, em que se verificara só existir uma 
lista concorrente, em que eram candidatos os actuais membros, os Profs. Pereira Neto e Vermelho do 
Corral, propuseram, de imediato, que se votasse a sua recondução. Procedeu-se, então, à votação e a 
Mesa foi reeleita por unanimidade e aclamação, tendo o Presidente agradecido a confiança depositada 
pelos Vogais, bem como aos restantes membros que aceitaram acompanhá-lo, uma vez mais. O Prof. 
Pereira Neto, Secretário Perpétuo da SGL, aproveitou a ocasião para agradecer ao Prof. Dias Farinha e 
ao Dr. João Abel da Fonseca, a sua aceitação para proferirem conferências no Ciclo Comemorativo dos 
140 anos da fundação da SGL.

Chegados ao ponto 4. da Ordem dos Trabalhos, o Presidente iniciou a sua conferência, dissertando 
longamente sobre o tema: “Jihad – doutrina e história”, percorrendo ao longo do tempo a dilucidação 
dos diferentes caminhos seguidos pelo Islamismo, desde a sua fundação até aos nosso dias, com especial 
incidência no conceito de «jihad».

No período de debate todos os presentes intervieram com questões que foram logo esclarecidas, ini-
ciando o orador, em alguns casos, novas potenciais conferências, tal é o seu profundo conhecimento das 
matérias abordadas de que é, reconhecidamente, o mais credenciado especialista nacional.  

 A reunião terminou pelas 19:30, com palavras do Presidente, agradecendo a todos a confiança reno-
vada, face ao resultado da reeleição da Mesa, saudando os seus membros e pedindo um maior empenho 
dos restantes Vogais, para o êxito das futuras sessões culturais a programar.

SECÇÃO DE ESTUDOS DO PATRIMÓNIO - Presidente: Profa. Doutora Ana Cristina 
Martins

Em 2015, aprofundou-se a abordagem inter e transdisciplinar da Secção, realizando-se actividades 
em estreita colaboração com outras instituições. Progrediu, em simultâneo, com a série de Seminários 
temáticos, alguns deles em parceria com outras Secções da SGL.

Os eventos registaram uma afluência significativa, entre as vinte e as cinquenta presenças, num tes-
temunho do interesse crescente pelos temas seleccionados, traduzido nos animados debates registados 
no final de cada sessão.

- 14 de Abril – Seminário em parceria com a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da SGL e a 
Fundação António Quadros, António Ferro. O tempo. As ideias. O modo (nos 120 anos do seu nascimento), 
seguido de mostra documental, António Ferro. A imagética da memória. 

- Madalena Ferreira Jordão, António Ferro: quem foi?.
- António Cardiello, Orpheu acabou. Orpheu continua: António Ferro e a geração de Orpheu – elementos 

para uma exposição. 
- Guilherme Oliveira Martins, António Ferro: Um jornalista num mundo perigoso….
- Jorge Ramos do Ó, António Ferro e a Politica de Espírito. 
- Raquel Henriques da Silva, O Museu de Arte Popular, uma herança à procura de futuro.
- Ernesto Castro Leal: António Ferro, Tempo político e imaginário social (1915-1933). 
- José Guilherme Victorino, António Ferro e o turismo como programa político. 
- Vasco Rosa, António Ferro e os artistas: uma reavaliação. 
- Rosa Paula Rocha Pinto, António Ferro: Os Verde Gaio. 
- Teresa Rita Lopes, Sem António Ferro, não haveria “Mensagem”. 
- José Carlos Calazans, António Ferro e Mircea Eliade: encontro de identidades. 
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- Maria Barthez, Da Utopia à Distopia: representações de arte popular em António Ferro (1935-1948). 
Mafalda Ferro/Paulo Baptista, António Ferro e o pós-guerra: o exílio em funções e em vida. 
- Vítor Escudero, Ao Mérito de António Ferro – um peculiar estudo de Falerística.
- 13 de Maio - Seminário em parceria com a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da SGL, 

Prata antiga: da pompa à circunstância (sécs. XVI-XIX).
- Susann Silfverstolpe (Former head of the silver department at the Bukowskis Auction House), Silver 

gifts from Swedish monarchs to Russian Tsars during the seventeenth Century.
- Segismundo Pinto (Sociedade de Geografia de Lisboa / Instituto Português de Heráldica / (Acade-

mia de Heráldica do Algarve), A Heráldica nas salvas portuguesas de aparato.
- Luísa Penalva (Museu Nacional de Arte Antiga), François-Thomas Germain no Museu Nacional de 

Arte Antiga.
- Teresa Maranhas (Palácio Nacional da Ajuda), A Baixela da Casa Veyrat. A “prata do casamento”.
- Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Universidade Católica Portuguesa), À mesa com a Família Ferreira, 

no Porto Romântico: o ‘surtout de table’ de bronze de António Bernardo Ferreira II e III, e o seu uso.
- 15 de Maio - 10.º Seminário de História do Património e da Ciência da Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias, em parceria com o Departamento de Património Cultural da CML e 
participação da Secção de Estudos do Património da SGL, Arte em espaços públicos de Lisboa por entre 
olhares e sentires.

- Lídia Fernandes (Museu da Cidade – Teatro Romano-CML), Jogos de tabuleiro em espaço público: 
sociabilização em Lisboa do séc. XVIII aos inícios do séc. XX.

- Rui da Silva Matos (Divisão do Centro Histórico da Baixa-CML), Os chafarizes da colina do Castelo 
– uma memória história de espaços públicosde sociabilidade e de conflito.

- Pedro Bebiano Braga (Museu Bordalo Pinheiro-CML), Antigo mobiliário urbano de Lisboa.
- Maria Bispo (Departamento de Património Cultural-CML), Escultura em espaço público: transcon-

texto, agonismos e antagonismos.
- Vítor Escudero (ANBA/CPES-FCSEA-ULHT/SGL), A falerística na arte do espaço púbico de Lisboa.
- Sílvia Câmara (Galeria Urbana-Departamento de Património Cultural-CML), A arte urbana em 

Lisboa: factores determinantes para o seu actual impacto.
- 19 de Maio - Seminário em parceria com o Departamento de Património Cultural da Câmara 

Municipal de Lisboa, «Temos de filtrar a realidade». Nno centenário do nascimento do pintor Luís Dourdil 
(1914-1989).

- 23 de Setembro – Seminário com a colaboração da Secção de Artes e Literatura, Arquivos para a 
História da Fotografia e dos Fotógrafos em Portugal (sécs. XIX e XX).

-  Ângela Camila Castelo-Branco (Associação Portuguesa de Photographia), Fotógrafos portugueses na 
diáspora.

- Paulo Ribeiro Baptista (IHA-NOVA / Museu Nacional do Teatro e da Dança), A fotografia enquanto 
história: um [novo] olhar sobre o país - Emílio Biel e «A Arte e a Natureza em Portugal».

- Paula Figueiredo Cunca (Arquivo Municipal de Lisboa – DPC / Câmara Municipal de Lisboa), 
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico: um acervo sobre Lisboa.

- Paulo Catrica (Fotógrafo/IHC-NOVA), A prática e a teoria das fotografias enquanto paisagens de 
‘lugar comum’.

- 12 de Novembro – Seminário em parceria com o Departamento de Património Cultural da Câmara 
Municipal de Lisboa, A Pintura Mural em Luís Dourdil.

-  Luís Fernando A. Dourdil Dinis (Filho do Pintor), Entre memórias.
- Dulcina Carvalho (Conservadora e Restauradora), 48m2.
- Fernando Cortez Pinto Seixas (Arquitecto), Café Império, um espaço do Cinema Império.
- Maria Teresa Bispo (Departamento de Património Cultural da CML), Escala e verticalidade em Luís Dourdil.
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- 3 de Dezembro - Seminário em parceria com a Secção de Arqueologia e a Secção de Etnografia da 
SLG, Luís Chaves (1888-1975) e Sebastião Pessanha (1892-1975), entre a etnografia, a arqueologia e a 
salvaguarda patrimonial.

- Maria Helena Correia Samouco (Sociedade de Geografia de Lisboa), Perfis de Luís Chaves e Sebastião 
Pessanha.

- Maria Barthez (FCSH - Universidade Nova de Lisboa), Etnografia e Cultura Popular: as lições de Luís 
Chaves (1956-57).

- Ana Ávila de Melo | Lívia Cristina Coito (Museu Nacional de Arqueologia), Luís Chaves em Santa 
Vitória do Ameixial. O encontro entre a arqueologia e a etnografia.

- Ana Cristina Martins (FCT / IHC-NOVA – CEHFCi-U.Évora), Luís Chaves e Sebastião Pessanha: 
dois etnógrafos entre arqueólogos.

Nos termos estatutários, a Mesa para 2016 foi constituída como segue, por decisão da Direcção da SGL:
Presidente: Prof.ª Doutora Maria João Pereira Neto
Vice-Presidente: Doutora Ana Cristina Martins
1.º Secretário: Dr. António Vermelho do Corral
2.º Secretário: Dr. Vítor Escudero

SECÇÃO DE ETNOGRAFIA - Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco

A Secção de Etnografia ao longo do ano de 2015 a sua actividade com a realização de dois Seminários 
que se pautaram pelo sucesso. Assim, face ao elevado interesse do seminário do ano anterior, teve lugar 
em 16 de Junho de 2015, também em colaboração com a Secção de Artes e Literatura, o Seminário inti-
tulado “ A Etnografia e as Belas- Artes no contexto Europeu”. As intervenções seguiram-se por esta ordem: 
abertura do Seminário pelo Sr. Presidente Prof. Doutor Aires-Barros e apresentaram comunicações:

- Prof. Doutor João B. N. Pereira Neto -“Da Academia do Nu e da criação, em 1925 da Escola de 
Belas-Artesde Lisboa, aos reformados que se dedicaram à Pintura num concelho do Barlavento Algarvio”.

- Mestre Dr. José Fernando Reis Oliveira- “O Pintor catalão Luís Vermelly Buesquets em Elvas”.*Profª. 
Doutora Ana Cristina Martins – “A Imagética do Grand Tour e o poder da ruina arqueológica (sec. XVII-
I-XIX).

- Dr. Vitor Escudero – “Usos, Costumes e tradições no Ex-Librismo”. 
- Profª Doutora Maria João Pereira Neto - “Arte e cidade –Visões do quotidiano no contexto das «Moder-

nidades»” .
- Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco –“Etnografia, Arte e Cultura na Sicília. Memórias de 

Viagens”.
O segundo Seminário intitulado “Luís Chaves (1888-1975) e Sebastião Pessanha (1892-1975), entre 

a Etnografia a Arqueologia e a Salvaguarda patrimonial” realizou-se em 3 de Dezembro de 2015, em 
colaboração com as Secções de Arqueologia e Estudos do Património. Os oradores e títulos das comu-
nicações foram:

- Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco –“Perfis de Luís Chaves e Sebastião Pessanha”
- Drª Maria Barthez –“Etnografia e Cultura Popular; as Lições de Luís Chaves (1956-57) ”.
- Drª Ana Ávila de Melo/Lívia Cristina Coito -“Luís Chaves em Santa Vitória do Ameixal. O encontro 

entre a Arqueologia e a Etnografia”.
- Profª Doutora Ana Cristina Martins – “Luís Chaves e Sebastião Pessanha: dois etnógrafos entre arqueó-

logos”. 
Ainda em 3/12/2015, teve lugar a reunião da Secção de Etnografia que depois de fazer a análise da ativi-

dade desenvolvida decidiu dar continuidade em sessões futuras, no ano de 2016, ao tema das Artes e ainda 
à apreciação dos artigos publicados na Revista Terra Portuguesa editada por D. Sebastião Silva Pessanha. 
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Foi votada a reeleição da Mesa da Secção que ficou com a seguinte constituição:
Presidente: Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco
Vice – Presidente Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Doutora Ana Cristina Pereira Neto.

SECÇÃO DE GENEALOGIA HERÁLDICA E FALERÍSTICA - Presidente: Professor 
Dr. Benito Martinez

Realizou-se, no passado  dia  25 de Setembro de 2014, a Reunião de Trabalho, da Secção de Genea-
logia, Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa que aprovou o programa do Ano 
Académico 2014/2015 - que se reproduz de seguida - e elegeu a Mesa que ficou assim constituída:

Presidente: Prof. Mestre Benito Martinez de Araújo
Vice-Presidente - Arqto. Segismundo Ramires Pinto
Secretário - Dr. Vítor Escudero

2014 
Outubro, Quinta-Feira, dia 23 - Sessão Inaugural do Ano Académico 2014/2015, com a apresentação 

da conferência A República da Guiné Equatorial - Símbolos de Soberania e Identidade, pelo Dr. Vítor 
Escudero, Secretário da Mesa. Presidiu o Presidente da SGL, Professor Catedrático Luís-Aires Barros e 
estiveram presentes, o Embaixador e o Primeiro Conselheiro da Embaixada da Guiné-Equatorial.

Foi montada uma mostra bibliográfica e cartográfica alusiva àquele país africano, recentemente, 
aceite na CPLP. 

Novembro, Sexta-Feira, dia 28 - Conferência: Inventários oitocentistas de condecorações da Casa de 
Cadaval: um olhar inédito sobre as insígnias das antigas Ordens Militares, pelo Engº António Forjaz 
Trigueiros, Vogal da Secção. Estiveram expostos exemplares dos aludidos exemplares de falerística.

Dezembro, Quarta-Feira, dia 10 - Seminário sobre a Rainha Cristina da Suécia. Apresentaram comu-
nicações: os Senhores Dr. Fernando Correia da Silva, Embaixador Dr. Fernando Ramos Machado, Pro-
fessor Doutor Nuno Canas Mendes; Engº António Forjaz Trigueiros, Arquitecto Segismundo Ramires 
Pinto e Dr. Vítor Escudero, entre outros

Dezembro, Terça-Feira, dia 16 - Conferência: A Família Barata da Quinta dos Padrões: os Barata de 
Lima, os Barata de Tovar e os Barata Salgueiros, pelo convidado Dr. Nuno Barata Figueira. 

2015 
Janeiro, Quinta-Feira, dia 22 - Conferência: Algumas Fontes Genealógicas Menos Estudadas na 

Ascendência dos Tudela de Castilho e as suas Relações com os Freitas de Lares e os Fonseca da Carapi-
nheira, pelo Dr. José Filipe Menéndez, Vogal da Secção. Antes da ordem de trabalhos, foi efectuada uma 
Homenagem In Memoriam ao Senhor Dr. Francisco de Simas Alves de Azevedo, recentemente falecido, 
e que fora Fundador e o Primeiro Presidente da Secção. Foram Oradores os Senhores Dr. Benito Marti-
nez, Arquitecto Segismundo Pinto, Dr. Vítor Escudero e Dr. José Filipe Menéndez, tendo agradecido a 
Viúva do Ilustre Sócio da SGL, Senhora Dona Maria Guilhermina Alves de Azevedo.

Fevereiro, Quinta-Feira, dia 19 - Conferência: A Heráldica como resposta visual - o bispo des) conhe-
cido da Catedral de Ourense, pelo convidado Dr. David Fernandes Silva. 

Março, Quinta-Feira, dia 19 - Conferência: Divagações Heráldicas, pelo Arquitecto Segismundo 
Pinto, Vice-Presidente da Secção. 

Abril, Quinta-Feira, dia 9 - IV Seminário Internacional de Falerística da SGL. Apresentaram comu-
nicações: os Senhores Dr. George Sanders, Engº António Forjaz Trigueiros, Arquitecto Segismundo 
Pinto, Mestre José Colaço e Dr. Vítor Escudero
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Abril, Terça-Feira, dia 14 - Seminário em parceria com a Secção de Estudos do Património da SGL e 
a Fundação António Quadros: António Ferro. O tempo. As ideias. O modo (nos 120 anos do seu nas-
cimento), seguido da mostra documental, António Ferro. A imagética da memória.

Comunicações:
- Madalena Ferreira Jordão, António Ferro: quem foi?.
- António Cardiello, Orpheu acabou. Orpheu continua: António Ferro e a geração de Orpheu – ele-

mentos para uma exposição.
- Guilherme Oliveira Martins, António Ferro: Um jornalista num mundo perigoso….
- Jorge Ramos do Ó, António Ferro e a Politica de Espírito.
- Raquel Henriques da Silva, O Museu de Arte Popular, uma herança à procura de futuro.
- Ernesto Castro Leal: António Ferro, Tempo político e imaginário social (1915-1933).
- José Guilherme Victorino, António Ferro e o turismo como programa político.
- Vasco Rosa, António Ferro e os artistas: uma reavaliação.
- Rosa Paula Rocha Pinto, António Ferro: Os Verde Gaio.
- Teresa Rita Lopes, Sem António Ferro, não haveria “Mensagem”.
- José Carlos Calazans, António Ferro e Mircea Eliade: encontro de identidades.
- Maria Barthez, Da Utopia à Distopia: representações de arte popular em António Ferro (1935-

1948).
- Mafalda Ferro/Paulo Baptista, António Ferro e o pós-guerra: o exílio em funções e em vida.
- Vítor Escudero, Ao Mérito de António Ferro – um peculiar estudo de Falerística.
Maio, Quarta-Feira, dia 13 - Seminário em parceria com a Secção de Estudos do Património da SGL - 

Prata antiga: da pompa à circunstância (sécs. XVI-XIX).
Comunicações:
- Susann Silfverstolpe (Former head of the silver department at theBukowskis Auction House), Silver 

gifts from Swedish monarchs to Russian Tsars during the seventeenth Century.
- Segismundo Pinto (Sociedade de Geografia de Lisboa / Instituto Português de Heráldica /Academia 

de Heráldica do Algarve), A Heráldica nas salvas portuguesas de aparato.
- Luísa Penalva (Museu Nacional de Arte Antiga), François-Thomas Germain no Museu Nacional 

de Arte Antiga.
- Teresa Maranhas (Palácio Nacional da Ajuda), A Baixela da Casa Veyrat. A “prata do casamento”.
- Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Universidade Católica Portuguesa), À mesa com a Família Ferreira, 

no Porto Romântico: o ‘surtout de table’ de bronze de António Bernardo Ferreira II e III, e o seu uso.
Abril, Quinta-Feira, dia 23 - Comunicações no âmbito das Comemoração do Dia de São Jorge: Sacra 

e Militar Ordem Constantiniana de São Jorge
- Arte e Património, pelos Dr. Lourenço Correia de Matos e Dr. Vítor Escudero. Esteve patente uma 

mostra bibliográfica, fotográfica, documental e falerística alusiva.
Maio, Quinta-Feira, dia 21 - Conferência: Os Novos Títulos Algarvios, por Dona Madalena Ferreira 

Jordão e Comendador Ernesto Ferreira Jordão.
Junho, Quinta-Feira, dia 18 - Conferência: Duas Representações Heráldicas Setecentistas Inéditas, 

pelo convidado Dr. Marco Sousa Santos.
Julho, Quinta-Feira, dia 23 - Sessão de Encerramento do Ano Académico 2014/2015, com a confe-

rência: Representação Mitológica na Heráldica Castrense, pelo Mestre José Sesifredo Estevéns Colaço, 
Vogal da Secção. 

No mês de Agosto, guardou-se o devido respeito pelo período de férias dos Colaboradores e Investi-
gadores da SGL.

No dia 29 de Setembro de 2015, teve lugar a anunciada Sessão Trabalho da Secção de Genealogia, 
Heráldica e Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa que, como é hábito em todos os inícios do ano 
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académico - pelo menos nos últimos cinco anos - desta instituição que comemorava os seus 140 Anos de 
Fundação, convocou os seus Vogais para proceder à apresentação e aprovação do Programa e Calendário 
do Ano Académico 2015-2016 e à eleição da Mesa da Secção. 

Assim, por unanimidade e aclamação, foi eleita a seguinte Mesa da Secção de Genealogia, Heráldica 
e Falerística:

Presidente: Benito Martinez de Araújo
Vice-Presidente: Segismundo Ramires Pinto
1º Secretário: Vítor Escudero
2º Secretário: José Filipe Menéndez
Também foi aprovado, por unanimidade, o seguinte calendário e Programa que se cumpriu até ao 

final do ano de 2015 
Outubro, Sexta-Feira, dia 30 - Inauguração do Ano Académico 2015-2016, com a Cerimónia Pública 

do Auto de Entrega do Fundo Bibliográfico Benito Martinez à Biblioteca da SGL. Na ocasião a SGL, 
Homenageou o Professor Dr. Benito Martinez com uma Medalha alusiva à sua Fundação.

- Conferência: Uma teatral patranha heráldico-genealógica vicentina, pelo Professor Doutor Paulo 
Morais Alexandre.

Novembro, Sexta-Feira, dia 27 - Sessão Académica com a Conferência: A primeira viagem do Chefe 
do Estado Português a Angola - 1938, comemorada através duma peculiar memória falerística: A meda-
lha À lealdade dos Portugueses nativos de Angola 1482-1938, pelo Arquitecto Segismundo Ramires 
Pinto, Vice-Presidente da Secção.

Dezembro, Sexta-Feira, dia 18 - Sessão Académica com a Conferência: Quinas e Linhagens - algumas 
reflexões sobre as primitivas armas do Rei de Portugal, pelo convidado Dr. David Fernandes Silva.

Durante este período de trabalho académico, a Secção, através dos membros da Mesa e alguns Vogais, 
fez-se representar em vários actos, conferências, seminários e congressos, realizados em instituições congé-
neres e Universidades, tais como a Universidade de Lisboa, a Universidade de Évora, a Universidade Fede-
ral de Ouro Preto (Brasil), a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e manteve uma estreita 
colaboração com a Academia Portuguesa de Ex-Líbris e a Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística do 
CPES - Centro de Pesquisa de Estudos Sociais da ULHT. Também, durante este ano académico, a Secção, 
manteve a tradição dos anos transactos, em responder a várias questões e consultas que foram apresentadas 
por Membros da SGL e por entidades e individualidades externas à própria SGL.

SECÇÃO DE GEOGRAFIA MATEMÁTICA E CARTOGRAFIA - Presidente: Professor 
Doutor José António Tenedório

A Mesa da Secção de Geografia Matemática e Cartografia para 2015, eleita por votação unânime, em 
reunião de 16 de Dezembro de 2014, ficou constituída por: Comandante Miguel Bessa Pacheco (Pre-
sidente), Professor Doutor José António Tenedório (Vice-Presidente), Eng.º Rogério Ferreira Almeida 
(Vice-Presidente) e Eng.º José Nuno Lima (Secretário). A 30 de Abril de 2015 procedeu-se à passagem 
da presidência para o Professor Doutor José António Tenedório pelo facto do Comandante Miguel 
Bessa Pacheco ter sido indigitado para uma comissão de serviço no estrangeiro, continuando como 
Vice-Presidente o Engº. Rogério de Almeida e como Secretário o Engº. José Nuno Lima. 

Na mesma reunião de 16 de Dezembro de 2014 os membros da Secção elogiaram e louvaram o Pre-
sidente cessante, Professor Doutor João Casaca, pela plena dedicação à Secção e respectivas actividades 
científicas e culturais durante todos os seus mandatos, factos que em muito contribuíram para o pres-
tígio da Secção e da SGL.

Em 2015 realizaram-se reuniões plenárias mensais durante as quais de discutiram e aprovaram os 
conteúdos e a programação geral das actividades culturais.
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As actividades culturais estruturaram-se em Conferências, Colóquio e Visita Científica, todas elas com 
audiências numerosas e debates científicos muito animados:

1. Conferências no Auditório Adriano Moreira
Tendo por público alvo os Sócios da SGL e o público em geral, realizaram-se as conferências seguintes:
Conferência com o tema “Percorrer a pé o perímetro de Portugal – o desafio superado”, proferida pela Srª. 

Engª. Maria de Belém Costa Freitas e pelo Sr. Engº. José Herdade, no dia 10 de Abril.
Conferência intitulada “Contributo para um novo modelo socioeconómico sustentável para distribuição 

de água potável em meio rural na Guiné-Bissau”, pelo Sr. Doutor Justen Nosoliny, Consultor Político 
Especial do Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau e Perito Internacional em Desenvolvimento Humano e 
pelo Sr. Engº. João Serras Pereira, Chefe de Missão do Projeto PASA-HRS, no dia 14 de Maio. 

Conferência subordinada ao tema “O palmo no reinado de D. Manuel”, proferida pelo Sr. Professor 
Doutor João Casaca, no dia 18 de Novembro.

Conferência intitulada “Um ano após a erupção do Fogo em Cabo Verde: uma síntese científica e um olhar 
fotográfico”, proferida pela Sra. Doutora Sandra Heleno (IST/UL) e pelo Sr. Pedro Narra (Fotógrafo), 
no dia 23 de Novembro.

2. Colóquio na Sala Algarve
A tecnologia de suporte aos sistemas de observação da Terra e as aplicações das imagens obtidas por 

detecção remota, seja na investigação seja na operacionalização de serviços de apoio aos Estados e às 
empresas, têm registado avanços sem precedentes: Copernicus, Programa de Observação da Terra da 
Comissão Europeia, anteriormente designado GMES, abriu uma nova etapa de implementação com 
o lançamento do satélite Sentinel-2A; LANDSAT, programa conjunto NASA/USGS, tem garantida a 
continuidade do serviço de observação; a emergência dos VANT para aplicações civis, está a gerar um 
potencial crescente de aplicações a muito grande escala, nomeadamente para registo de informação geo-
gráfica sobre fenómenos espacial e temporalmente confinados.

Atenta à evolução científica nesta área, a Secção de Geografia Matemática e Cartografia da Sociedade de 
Geografia de Lisboa organizou, sob a coordenação do Professor Doutor José António Tenedório, o IV Colóquio 
“Detecção Remota: Observação da Terra” (DROT IV), no dia 27 de Novembro. À semelhança dos anteriores, 
realizados em 2008, 2011 e 2013, este colóquio, único evento em Portugal inteiramente dedicado à Detecção 
Remota, versou os avanços científicos e tecnológicos mais recentes em matéria de Observação da Terra. As 
Sessões foram programadas de forma que o colóquio constituísse, para além de um momento de apresentação 
pública de comunicações especializadas, também um espaço de debate em torno da agenda do futuro. 

Após a abertura do Colóquio pelo Sr. Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor 
Catedrático Luís Aires-Barros, e da introdução ao Colóquio pelo Sr. Presidente da Secção de Geografia 
Matemática e Cartografia, Professor Doutor José António Tenedório, seguiu-se o momento alto do 
evento com a conferência inaugural proferida pela Sra. Doutora Ana Fonseca, Vogal da Secção e Inves-
tigadora Principal do LNEC, subordinada ao tema “A observação da Terra e a integração de dados: do in 
situ aos satélites, passando pelos VANT”.

O Colóquio registou 154 participantes que seguiram com grande interesse um programa estruturado 
em três sessões, moderadas por Vogais da Secção e que teve como orador em destaque o Engº. João Agria 
Torres, também Vogal da Secção:

Sessão 1: Observação e Monitorização da Terra: Terra, Mar e Atmosfera
Moderador: Professor Doutor João Catalão, Vogal da Secção de Geografia Matemática e Cartografia
e docente na FCUL.
Oradores:
- Professor Doutor Gonçalo Vieira (IGOT, Universidade de Lisboa): “A detecção remota e o estudo dos 

ambientes terrestres da Antártida Marítima. O contributo da Universidade de Lisboa”.
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- Doutor Nuno Catarino (Head of PDGS Division, Deimos): “Projectos na área do espaço: observação 
remota e GNSS”.

- Professor Doutor Manuel Campagnolo (CEF e DCEB, ISA, Universidade de Lisboa): “Resolução 
espacial efectiva de produtos derivados dos sensores MODIS e VIIRS: consequências da adopção do meridiano 
de referência e da grelha sinusoidal”.

Sessão 2: Aplicações operacionais da Detecção Remota
Moderador: Eng.º Rogério Ferreira de Almeida, Vogal da Secção de Geografia Matemática e Carto-

grafia.
- Eng.º João Agria Torres, Eng.º Luís Nogueira Dias (ARTOP, AERO-TOPOGRÁFICA, LDA.): “O 

LiDAR terrestre como técnica de Detecção Remota: experiências na ARTOP”.
- Eng.º Pedro Marques (REN): “A utilização de meios de detecção remota na gestão da vegetação nas 

faixas de servidão de infra-estruturas energéticas”.
- Mestre Carla Barroso (IPMA): “Utilização de satélites meteorológicos na monitorização da atmosfera e 

de superfícies continentais”.

Sessão 3: Detecção Remota Urbana
Moderador: Professor Doutor José António Tenedório, Vogal da Secção de Geografia Matemática e 

Cartografia e docente na UNL-FCSH.
- Professor Doutor José Alberto Gonçalves (FCUL, CIIMAR): “Avaliação da qualidade da informação 

geográfica obtida por VANT em áreas urbanas”
- Doutora Teresa Santos (CICS.NOVA, FCSH-UNL): “Modelação de dados de detecção remota como 

ferramenta de estimação do uso potencial de coberturas de edifícios em áreas urbanas”.
- Eng.ª Maria João Henriques (LNEC): “Conhecer melhor a cidade: o contributo da termografia”. 
O debate final do Colóquio foi muito participado e muito rico, factos que permitiram sumariar con-

clusões substanciais para novos eventos em matéria de Observação da Terra e Detecção Remota.
As palavras de encerramento foram proferidas pelo Sr. Professor Catedrático e Secretário Perpétuo da 

SGL, Sr. Professor Doutor João Pereira Neto que elogiou a organização do Colóquio e a Secção.

3. Visita Científica
No dia 30 de Abril foi realizada uma visita ao Instituto Hidrográfico (IH) para uma delegação da 

Sociedade de Geografia de Lisboa constituída por 10 elementos. A visita, organizada pelo Sr. Coman-
dante Miguel Bessa Pacheco, à altura Presidente da Secção, consistiu numa apresentação das actividades 
técnicas do IH, numa descrição e mostra do convento das Trinas, almoço e, da parte da tarde, visita à 
Base Hidrográfica na Azinheira.

Por diversas circunstâncias e impossibilidades de agenda não foi possível realizar a última reunião 
da Secção, que ocorre habitualmente em Dezembro, para eleger a mesa para 2016. Este assunto ficou 
adiado para Janeiro de 2016.

SECÇÃO DE HISTÓRIA - Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto

Durante o ano de 2015, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
27 de Janeiro - Conferência pelo Dr. António Alves Caetano “O Ouvidor Miguel de Arriaga e o esplen-

dor de Macau nos alvores de Oitocentos”
23 de Fevereiro - Conferência pelo  Tenente Coronel João Brandão Ferreira “Consideração sobre a 

participação de Portugal na I Guerra Mundial”
27 de Abril - Conferência pela Doutoranda Patrícia Gama “Sócios correspondentes da Sociedade das 

Ciências Médicas de Lisboa - século XIX” 
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28 de Abril - Conferência pelo Dr. João Abel da Fonseca integrada nas Comemorações dos 140 anos 
da SGL “A Sociedade de Geografia de Lisboa e as explorações geográficas de Angola à contracosta”

1 de Junho - Mesa redonda subordinada ao tema: “Fotografar a História”
Fotógrafos: António Homem Cardoso; Pedro Mónica; Rosa Reis; José Soudo.
18 de Setembro - Abertura do ano científico 
7 de Outubro - Conferência pelo Prof. Doutor Daniel Estudante Protásio “Os intelectuais portugueses 

e a questão de Casamansa (1839-1843)”
6 Novembro - Visita promovida pela Secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de 

Lisboa, em colaboração com a Secção de História da Sociedade de Geografia de Lisboa do Colóquio 
Internacional Conventos de Lisboa – Instituto de História de Arte-UNL e da Guarda Nacional Repu-
blicana-Clínica da GNR. Visita comentada pelo Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges

12 de Novembro - Conferência pelo Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges “Penamacor Militar: 
Da Restauração à República, 1640-1910”

10 de Dezembro - Conferência pelo Prof. Doutor Rui Miguel Costa Pinto integrada nas Comemo-
rações dos 140 anos da SGL “Documentos soltos inéditos sobre Gago Coutinho”

Dia 17 de Dezembro - Eleições da Mesa

Foi eleita por unanimidade a nova Mesa da Secção de História para o ano 2016 com a seguinte cons-
tituição: 

Presidente: Prof. Doutor Rui Miguel da Costa Pinto
Vice-Presidente: Dr. João Abel da Fonseca
Secretário: Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges
Vice-Secretário: Mestre Ana Prosépio

SECÇÃO DE HISTÓRIA DA MEDICINA - Presidente: Dr. António Aires Gonçalves

1 - Eleição da Mesa para 2015:
No dia 18 de Dezembro de 2014 procedeu-se à eleição da Mesa da Direção da Secção de História da 

Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa para o ano de 2015, tendo sido eleita a lista única com 
a seguinte composição:

Presidente: António Aires Gonçalves, sócio n.º 19096. 
Vice-Presidente: Isabel Amaral, sócio n.º 20311. 
1.º Secretário: Manuel Mendes Silva, sócio n.º 20506. 
2.º Vice-Secretário: Inês Ornellas e Castro, sócio n.º 20575. 
A Vice-Presidente, Isabel Amaral, foi nomeada relatora da secção junto do Boletim da Sociedade de 

Geografia de Lisboa

2 - Sessões mensais:
1ª Sessão – 29 de Janeiro de 2015
Tema – “A História da Luta Contra o Cancro em Portugal”, sendo orador António Gentil Martins. 

Estiveram presentes 30 pessoas.  
2ª Sessão – 26 de Fevereiro de 2015
Tema – “Entre as primeiras: mulheres médicas portuguesas”, sendo oradora Isabel Lousada. Estiveram 

presentes 40 pessoas.
3ª Sessão - 26 de Março de 2015
Tema – “53 anos de Alergologia: a criação de uma especialidade”, sendo orador Antero da Palma Carlos. 

Estiveram presentes 35 pessoas.
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4ª Sessão – 30 de Abril de 2015
Tema - “José Vicente Barbosa du Bocage - Percursos de um médico pela História Natural”, sendo oradora 

Catarina Madruga. Estiveram presentes 38 pessoas.
5ª Sessão – 28 de Maio de 2015
Tema - “Procriação Medicamente Assistida, P.M.A. – da resolução de um problema técnico, à criação de 

múltiplas questões éticas”, sendo orador António Pereira Coelho. Estiveram presentes 9 pessoas.
6ª Sessão – 25 de Junho de 2015
Tema - “O cripto-judaísmo e a medicina nos séculos XVI e XVII”, sendo orador Joshua Ruah. Estiveram 

presentes 30 pessoas.   
7ª Sessão – 16 de Julho de 2015
Tema - “Sífilis – Impacto social em 4 séculos de história”, sendo orador Germano de Sousa. Estiveram 

presentes 28 pessoas.   
8ª Sessão – 24 de Setembro de 2015
Tema - “Hospitais Civis de Lisboa; um olhar sobre o passado”, sendo orador Luiz Damas Mora. Estive-

ram presentes 35 pessoas.   
9ª Sessão – 29 de Outubro de 2015
Tema – “As Figuras de cera no ensino médico”, sendo orador A. Poiares Baptista. Estiveram presentes 

22 pessoas.   
10ª Sessão – 26 de Novembro de 2015
Tema – “Genética médica em Portugal; um contributo para a sua história”, sendo oradora Heloísa San-

tos. Estiveram presentes 8 pessoas. 
11ª Sessão – 17 de Dezembro de 2015
Esta sessão foi dedicada às eleições para a Mesa da Direcção da Secção de História da Medicina da 

SGL, para o ano de 2016 (ver abaixo)
Nota – A pedido da Direcção, a quase totalidade dos conferencistas deixaram à SGL os diapositivos e em 

alguns casos os textos ou resumos das suas conferências, para arquivo e memória futura.

3 - Outras actividades
- Visita guiada ao Museu da Farmácia – 7 de Fevereiro:
O Núcleo de História da Medicina da Ordem do Médicos organizou, com a colaboração da Secção 

de História da Medicina/SGL, uma visita guiada ao Museu da Farmácia no dia 7 de Fevereiro, orientada 
pelo seu Director, Dr. João Neto. Participaram mais de 30 pessoas.

- Visita guiada ao Convento de Mafra, nomeadamente à enfermaria, à botica e à biblioteca – 6 de Junho:
O Núcleo de História da Medicina da Ordem do Médicos organizou, com a colaboração da Secção 

de História da Medicina/SGL, uma visita guiada ao Convento de Mafra, nomeadamente para visita à 
enfermaria, à botica e à biblioteca, no dia 6 de Junho, sendo orientadoras a conservadora do Convento 
Drª. Teresa Amaral e a bibliotecária Drª. Fernanda Santos. Participaram mais de 20 pessoas.

- Visita guiada ao Hospital da Marinha e ao Centro de medicina subaquática e hiperbárica – 26 de 
Setembro:

A Secção de História da Medicina/SGL organizou, com a colaboração do Núcleo de História da 
Medicina da Ordem do Médicos, uma visita guiada ao Hospital de Marinha, nomeadamente à botica, 
capela, enfermarias e bar dos oficiais, bem como ao Centro de medicina subaquática e hiperbárica. 
Foram orientadores desta visita guiada o Alm. Med. Rui Abreu, o Prof. A. Moutinho Borges e o Dr. F. 
Gamito Guerreiro. Participaram mais de 30 pessoas.

- Visita guiada ao Convento/Hospital de S. João de Deus e à igreja de S. Francisco de Paula – 6 de 
Novembro:

A Secção de História da Medicina/SGL associou-se com a Secção de História da SGL, com o Núcleo 
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de História da Medicina da Ordem do Médicos e com a Câmara Municipal de Lisboa e a Universidade 
Nova de Lisboa, organizando em 6 de Novembro uma visita guiada ao Convento/Hospital de S. João 
de Deus e à igreja de S. Francisco de Paula. A visita foi orientada pelo Prof. A. Moutinho Borges. Par-
ticiparam mais de 40 pessoas. 

- 2º Encontro Luso-Brasileiro de História da Medicina Tropical – 14 a 16 de Outubro:
Realizou-se de 14 a 16 de Outubro na Faculdade de Ciências e Tecnologia (Almada) e no Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical (Lisboa) o 2º Encontro Luso-Brasileiro de História da Medicina Tropical. 
Foi co-organizadora Isabel Amaral, tendo a Secção de História da Medicina/SGL patrocinado o evento 
que obteve assinalável êxito.

- 3º Colóquio Internacional de História da Alimentação – XX Outubro, Coimbra 
Efectuou-se a XX de Outubro, em Coimbra, o 3º Colóquio Internacional de História da Alimenta-

ção (dos prazeres da mesa aos cuidados do corpo), em que Inês Ornellas e Castro foi co-organizadora. A 
Secção de História da Medicina/SGL patrocinou o evento, que obteve assinalável êxito.

- Lançamento de livros:
“Os Mallet e Sousa; ourives e capellistas da praça de Lisboa nos séculos XVIII e XIX” da sócia da SHM/

SGL Luísa Vilarinho Pereira, na Biblioteca Nacional, em 19 de Outubro. “Sebenta de Física Médica” do 
sócio da SHM/SGL José Manuel Ferreira Coelho, na Ordem dos Médicos, em 10 de Novembro. “O 
livro de cozinha de Apício; um breviário do gosto imperial” da Secretária da SHM/SGL Inês Ornellas e 
Castro no Palácio da Ajuda, em 12 de Novembro.

- Envio de parabéns nas datas de aniversário dos sócios da SHM/SGL:
A partir de Março, num gesto de simpatia e aproximação aos sócios da SHM/SGL, a Direcção 

enviou, por e-mail, aos sócios da SHM/SGL, parabéns e votos de feliz aniversário na respectiva data, 
gesto que teve respostas de muito apreço. 

4 - Eleições para 2016
A eleição da Mesa da Direcção da Secção de História da Medicina da SGL, para o ano de 2016 foi 

realizada a 17 de Dezembro de 2015.
O acto eleitoral foi presidido pelo sócio nº 19666, Maria Luísa Vilarinho Pereira, dos presentes não 

candidatos, o sócio mais antigo da SGL. Foi eleita por unanimidade, com 11 votos presenciais ou por 
correio electrónico, a lista única assim constituída:

- António Aires Franco Fernandes Gonçalves, nº 19096 - Presidente
- Isabel Maria da Silva Pereira Amaral, nº 20311 - Vice- Presidente
- Manuel Marçal Fontes Mendes Silva, nº 20506 - 1º Secretário
- Inês Luísa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro, nº 20575 - 2º Secretário
a qual apresentou o seguinte Programa:

Introdução
A Mesa da Direcção que agora cessa funções em Dezembro de 2015, acredita ter contribuído, com 

o seu trabalho, com a sua acção e com as suas iniciativas, para o prestígio da Sociedade de Geografia de 
Lisboa e da sua Secção de História da Medicina e para o enriquecimento dos seus membros. Por essas 
razões, candidata-se por mais um ano com o programa que abaixo se discrimina.

Objectivos: 
- Dinamizar os sócios Sociedade de Geografia de Lisboa, em especial os membros da Secção de His-

tória da Medicina, para a uma participação mais activa nas sessões da Secção e em outras actividades 
correlacionadas.

- Estimular o aumento do número de membros da Secção, alargando mais a sua abrangência a todos 
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com interesse reconhecido no âmbito da História da Medicina, independentemente das respectivas 
áreas profissionais e de formação.

- Cooperar com as outras Secções da SGL sempre que haja interligação com a História da Medicina. 
- Cooperar com outros grupos que desenvolvem actividades no âmbito da História da Medicina, 

nacionais e estrangeiros, procurando congregar os seus membros e rentabilizar esforços e recursos 
(Exemplos: Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos, museus de história da medicina 
ou áreas afins, centros de investigação em história da medicina e do património médico-científico, 
Faculdades de Medicina, entre outros). 

- Estimular uma correcta investigação na área da História da Medicina em Portugal, de acordo com 
os padrões internacionais, procurando credibilizar e divulgar a área entre pares. 

Para concretização dos objectivos propomos as seguintes Actividades:
- Manter a periodicidade mensal das reuniões da Secção de História da Medicina / SGL.
- Organizar Colóquios, Conferências, Mesas Redondas e visitas temáticas (de iniciativa isolada da 

Secção ou em colaboração com outros grupos). 
- Promover a evocação de personalidades, efemérides e datas relevantes para a História da Medicina, 

sempre que oportuno, com particular enfoque na medicina portuguesa.
- Estimular e apoiar a publicação de trabalhos com relevância sobre História da Medicina. Sempre 

que adequado, nomear uma comissão científica de revisão, independente da Mesa, conferindo-lhes 
maior credibilidade.

- Colaborar, dinamizar e procurar apoios para projectos de investigação que se enquadrem no âmbito 
da Secção, reunindo sinergias e motivações dos seus membros.

- Participar activamente em todas as iniciativas relacionadas com a preservação do património ligado 
à História da Medicina em geral e da medicina portuguesa em particular. 

SECÇÃO DE GEOGRAFIA DOS OCEANOS - Presidente: CAlm. José Bastos Saldanha

Mesa da Secção
Presidente: CAlm José Bastos Saldanha (sócio nº 19591),
Vice-Presidente: Dr. José Hipólito Monteiro (18429),
Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566),
Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688).

Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
Durante o exercício de 2015, 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 conscien-
cialização pública relativamente à importância dos oceanos e das zonas costeiras, em termos dos valores 
que representam e dos riscos que enfrentam. As ações desenvolvidas agruparam-se em três grandes áreas:

a) Comemoração do Dia Nacional do Mar que, além de manter viva a data em que a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em vigor em 16 de novembro 1994, é uma oportunidade 
para refletir sobre a temática dos oceanos e das zonas costeiras e prestar reconhecimento público a uma 
individualidade ou instituição que, pela atualidade da sua obra, se tenha distinguido no desenvolvi-
mento e divulgação da cultura do mar.

b) Agenda do Oceano atende às questões relativas ao oceano e às suas margens que foram abordadas 
nos âmbitos internacional, europeu e nacional, mediante a divulgação, a discussão e o acompanha-
mento do seu implemento.

c) Divulgação da Nossa Cultura do Mar nas suas diversas expressões, incluindo a vulgarização do 
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conhecimento oceanográfico, de modo a contribuir para uma remoçada assunção do mar, desígnio 
permanente de Portugal.

Importa realçar que o Programa de Atividades para 2015, designado Jornadas “A Sociedade Civil e o 
Mar”, aprovado na sessão de 10 de julho de 2014, considerou ser apropriado desenvolver um ciclo de 
ações sob o tema “A dimensão marítima de Portugal no quadro da Estratégia Europa 2020 – Que perceção 
eleitoral em 2015?” o qual, face a uma diversificada Agenda do Oceano, pudesse também servir de mul-
tiplicador de sinergias tanto na comemoração do Dia Nacional do Mar como na divulgação da Nossa 
Cultura do Mar:

a) 7 de março, sessão “Memórias de Fragateiros”.
b) Em maio, realização do ciclo “Contributos para o debate político-partidário sobre uma agenda do Mar 

para a próxima legislatura, XIII (2015-)” e divulgação das respetivas conclusões.
c) 20 de outubro, celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes sob o tema “Conhe-

cimento tradicional, indígena e local como complemento da ciência moderna e contributo para a resiliência 
individual e societária” e informação sobre o progresso da Homenagem Nacional ao Professor Mendes-
Victor.

d) 16 de novembro, jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar, organizada em parceria pela 
SGL, Comissão Nacional da UNESCO, Presidência da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios 
(Município de Esposende) e a APORVELA – Associação Portuguesa de Treino de Vela promoveram 
uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar (DNM) de 2015.

e) Divulgação pública das conclusões agregadas do ciclo “Contributo para o debate político-partidário 
sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)” realizado em maio de 2015 e do coló-
quio “O Mar na Presente Legislatura (XIII)” efetuado em 16 de novembro passado.

No planeamento e execução destas ações, procurou privilegiar-se o trabalho em cooperação por inter-
médio de objetivos comuns, o que permitiu caminhar em parceria com diversas instituições, adiante 
referidas, a quem se agradece o patrocínio e apoio prestados, sem os quais não seria possível conferir a 
dignidade e a visibilidade indispensáveis. Uma palavra final de reconhecimento para todos os partici-
pantes nas Jornadas.

Dia Nacional do Mar de 2015
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/98 de 26 de fevereiro institucionalizou o Dia do Mar em 16 

de novembro, data de entrada em vigor em 1994 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; 
tem recebido a designação de Dia Nacional do Mar para distinguir o seu carácter luso de outros eventos simila-
res, tais como, o Dia Europeu do Mar, o Dia dos Oceanos e o Dia Mundial do Mar. De entre os diversos even-
tos celebrativos que se realizaram por todo o País, a SGL, a Comissão Nacional da UNESCO, a Presidência 
da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (Município de Esposende) e a APORVELA – Associação 
Portuguesa de Treino de Vela promoveram conjuntamente uma jornada comemorativa do Dia Nacional do 
Mar (DNM) de 2015, sob o tema “O Mar na Presente Legislatura (XIII)”, que teve lugar em 16 de novembro 
(2.ª feira), em Lisboa, a bordo da Caravela “Vera Cruz” (Doca do Espanhol em Alcântara) e na sede da SGL 
(R. das Portas de S. Antão, 100) e em Esposende, no Centro de Educação Ambiental de Marinhas.

1) Jornada comemorativa organizada pela SGL
a) Em Lisboa:
(i) A jornada comemorativa iniciou-se às 11h00 a bordo da Caravela “Vera Cruz”, surta na doca do 

Espanhol, réplica histórica operada pela APORVELA que a disponibilizou para a aposição inaugural 
do carimbo comemorativo do DNM, criado por especial deferência da Direção de Filatelia dos CTT – 
Correios de Portugal, SA, cujo desenho apresenta uma sugestiva silhueta da mesma Caravela; para apo-
sição do carimbo foram facultados bilhetes-postais editados graciosamente pelo Instituto Hidrográfico 
que reproduzem o cartaz do DNM.
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(ii) Um posto de correio ad hoc permaneceu aberto entre as 14h00 e as 17h00, no átrio da sede da 
SGL, sendo facultados exemplares de um bilhete-postal, que reproduz o cartaz do Dia Nacional do 
Mar, para aposição do carimbo comemorativo. A edição graciosa dos bilhetes-postais deve-se ao apoio 
do Instituto Hidrográfico.

(iii) Ao princípio da tarde, 14h30, no átrio da SGL, foi aberta a mostra sobre “A Caravela Vera Cruz”, 
organizada pela APORVELA, que se manteve em exibição até 27 de novembro.

(iv) Entre as 15h00 e as 17h00, no auditório Adriano Moreira, decorreu o colóquio “O Mar na pró-
xima legislatura, XIII”:

– Em nome do Presidente da SGL, o CAlm José Bastos Saldanha abriu o colóquio e introduziu o 
respetivo tema, começando por o enquadrar no ciclo “Contributo para o debate político-partidário sobre 
uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)”, que se concretizou em três sessões em 
maio de 2015, sem que tivesse sido possível comunicar as suas conclusões antes das eleições legislati-
vas. Todavia, por manterem atualidade, as mesmas conclusões foram em seguida expostas para serem 
eventualmente consideradas pela mesa-redonda “Que agenda do mar na presente legislatura (XIII)?: a 
imprescindibilidade de adequado conhecimento científico, tomado numa aceção multidisciplinar, para 
uma prossecução eficiente das políticas públicas do mar; a necessidade de criação de uma base de dados 
atualizada e acessível sobre a execução das políticas públicas do mar; a continuidade de opções políticas 
com visão a longo prazo suscetíveis de transpor várias legislaturas, como é o caso da transição para a 
sustentabilidade (50 anos); uma reforma a prazo da novel estrutura central dos assuntos do mar sob cri-
térios de adequabilidade e desempenho; uma coordenação intersectorial efetiva das políticas públicas do 
mar, mediante adequado posicionamento interministerial; o reconhecimento inequívoco do Mar como 
prioridade estratégica nacional e a premência na sua assunção plena com incidência na economia; a ine-
xistência de uma estratégia de segurança marítima nacional e as suas implicações para uma boa prestação 
da economia do mar; o significado jurídico do regime do mar ser distinto do território; a ineficácia de 
uma política de informação pública ativa devido a um conhecimento insuficiente da sociedade portu-
guesa sobre as políticas públicas do mar e a sua pluralidade.

– Em seguida, o Professor João Pereira Neto, Secretário Perpétuo da SGL, na qualidade de mode-
rador, abriu a mesa-redonda “Que agenda do Mar na presente Legislatura (XIII)?”, teceu considerações 
sobre o tema para depois agradecer a presença das individualidades participantes e fazer a sua apresenta-
ção: Professora Lia Vasconcelos (perspetiva sociológica e governância colaborativa), Professor Emanuel 
Gonçalves (qualidade do meio marinho e área da governação) e Professor João Pinto Guerreiro (socioe-
conomia do mar).

– A mesa-redonda analisou: o modelo de governação do Mar, centrando-se a sua boa execução na lide-
rança política, no consenso estratégico e na estrutura governamental, com preferência para uma aborda-
gem de cooperação face à realidade intersectorial existente; a necessidade de desencadear uma ação coletiva 
por intermédio de modelos de governância colaborativa para resolver os problemas do Mar como um bem 
comum e criar novas políticas públicas que o possam manter sustentável; o presente desafio que a econo-
mia do Mar enfrenta em Portugal relativamente a uma gestão harmoniosa dos seus recursos.

(v) Na sessão de encerramento iniciada às 17h30, sob a presidência do Professor Luís Aires-Barros, 
que se encontrava ladeado pelo Dr. João Lúcio da Costa Lopes, Presidente da Comissão Diretiva da 
APORVELA:

– O CAlm José Bastos Saldanha refletiu sobre o significado da celebração desta jornada comemora-
tiva e prestou agradecimento público às entidades que a promoveram e a todas as outras, oficiais e priva-
das, e a expressões da Sociedade Civil, cujo contributo permitiu, mais uma vez, concretizar a celebração 
do Dia Nacional do Mar com o propósito de valorizar a cidadania a partir de uma consciente ligação ao 
Mar. E recordou também ser o Dia da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura, por ter sido fundada em 16 de novembro de 1945, celebrando portanto 70 anos, 
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em que evidenciou o seu inestimável contributo para a paz e segurança no mundo por intermédio da 
educação, da ciência, da cultura e da comunicação. A terminar, leu a mensagem da Diretora-geral da 
UNESCO, Irina Bokova, por ocasião do Dia Internacional da Tolerância que hoje também se celebra. 
E em memória de todas as vítimas da intolerância, em particular dos funestos atentados terroristas em 
13 de novembro em Paris, foi guardado um minuto de silêncio.

– Nas palavras de fecho, o Prof. Catedrático Luís Aires-Barros, Presidente da SGL, agradeceu ao Dr. 
João Lúcio da Costa Lopes a cooperação da APORVELA e a participação de todos e destacou em par-
ticular o labor desenvolvido pela Secção de Geografia dos Oceanos. 

b) Outras iniciativas da SGL
(i) Para memória futura e por especial deferência do IADE – Creative University, foi feita a gravação 

vídeo do colóquio e da sessão solene.
(ii) O cartaz do Dia Nacional do Mar de 2015 foi concebido pela designer Laura Saldanha (com o 

apoio da Glintt-HS) a partir de uma expressiva imagem da Caravela “Vera Cruz” (foto gentilmente dis-
ponibilizada pela APORVELA). O mesmo cartaz esteve disponível para distribuição em formato digital 
nas dimensões A3 e A4 e ainda o bilhete-postal, que foi reproduzido numa tiragem de 200 exemplares, 
a título gracioso, pelo Instituto Hidrográfico para aposição do carimbo comemorativo.

2) Parceria com o Município de Esposende que exerce a Presidência da Rede Nacional da Cultura dos 
Mares e dos Rios – O Município de Esposende promoveu uma sessão comemorativa do Dia Nacional 
do Mar no Centro de Educação Ambiental, em Marinhas, para apresentação dos resultados do projeto 
“Artes de pesca abandonadas, perdidas e descartadas: Contributos para a prevenção e consciencialização de 
impactos no litoral norte” e a sua discussão em mesa-redonda com a participação de todas as entidades 
parceiras do projeto, além da apresentação do documentário “Fantasmas do Litoral Norte”, da abertura 
da exposição “Fantasmas do Litoral Norte” e o lançamento do livro “Tradição Viva – A Comunidade 
Piscatória de Esposende: Melhorias e tradições” da autoria da Dr.ª Ivone Baptista, diretora do Museu 
Municipal de Esposende.

Agenda do Oceano
1) No âmbito da Secção:
Devido á escassez de meios não foi possível à SGO, durante o ano de 2015, proceder à compilação 

e divulgação periódica da Agenda do Oceano, com o propósito de identificar as questões relativas ao 
oceano e às suas margens nos âmbitos internacional, europeu e nacional, de modo a permitir o seu 
acompanhamento e eventual debate. Todavia, assinalaram-se os eventos seguintes:

a) 15 de janeiro, apresentação da 5ª edição do estudo “LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar”, 
no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

b) 17 de janeiro, comemoração do 2º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de 
Ílhavo.

c) 15 de janeiro, apresentação da 5ª edição do estudo “LEME - Barómetro PwC da Economia do Mar”, 
no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

d) 17 de janeiro, comemoração do 2º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de 
Ílhavo.

e) Em 19 de março, conferência “O futuro da economia do mar: oportunidades de investimento no espaço 
marítimo lusófono”, organizado pelo Instituto Hidrográfico na sua sede em parceria com SOFID - Socie-
dade para o Financiamento do Desenvolvimento e o CEEA - Centro Estudos Estratégicos Atlântico.

f ) Em 22 de março, operação no terminal de contentores de Sines do maior navio porta contentores 
da Maersk que alguma vez nele fez escala. O “Evelyn Maersk” é um mega navio porta contentores que 
atinge quase os 400m de comprimento, com 56m de largura e um calado de 16m. Tem de igual modo 
a capacidade máxima de 14.770 TEUs, dos quais 1286 contentores refrigerados.
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g) Em 22 de março, celebração do Dia Mundial da Água sob o tema “A água para um desenvolvimento 
sustentável”.

h) Em 28 de março, comemoração do 3.º aniversário do CIEMar-Ílhavo – Centro de Investigação e 
Empreendedorismo do Mar da Câmara Municipal de Ílhavo.

i) A 45.ª edição da Nauticampo, uma das feiras mais aguardadas no calendário da FIL 2015, decorreu 
entre 8 e 12 de abril.

j) Em 9 de abril, colóquio “A Economia do Mar, Ordenamento, Gestão do Espaço Marítimo e Licencia-
mento: Oportunidades e implicações para os Municípios”, organizado em parceria pela Associação Nacio-
nal de Municípios Portugueses e o consórcio MARE STARTUP (constituído pela Universidade Cató-
lica Portuguesa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Fórum Empresarial da Economia 
do Mar e a Sociedade de Avaliação Estratégia e Risco/SaeR), na Universidade Católica Portuguesa, em 
Lisboa.

k) Em 22 de abril, reunião da Primavera 2015 da MAREECOFIN - PwC Economia e Finanças do 
Mar, organizada pela PwC no Hotel Pestana Palace, em Lisboa.

l) Em 9 de maio, Gala de Entrega dos Prémios Excellens Mare, organizada pela PwC, no Casino 
Figueira, na Figueira da Foz.

m) Em 20 de maio, celebração do Dia da Marinha de Guerra Portuguesa.
n) Em 20 de maio, comemoração do Dia Europeu do Mar, cuja conferência se realizou no Piréu 

(Grécia) em 28 e 29 de maio sob o tema “Portos e costas: motores do crescimento azul”.
o) Em 21 de maio, celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desen-

volvimento, acolhendo o 10.º aniversário da Convenção da UNESCO para a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais. 

p) Em 22 de maio, comemoração do Dia Internacional da Diversidade Biológica, sob o tema “Biodi-
versidade para o Desenvolvimento Sustentável”.

q) A divulgação da carta encíclica Laudato si’ do Santo Padre Francisco sobre o cuidado da Casa 
Comum de 24 de maio de 2015.

r) A Volvo Ocean Race, a maior regata à volta do mundo e um dos três maiores eventos náuticos mun-
diais, escalou Lisboa entre 25 de maio e 7 de junho.

s) Celebração do Dia do Pescador em 31 de maio. 
t) A revista The Economist organizou a sua terceira Cimeira Mundial do Oceano em Cascais, de 3 a 5 de 

junho com a pretensão de responder a uma questão fundamental: como fazer a transição de uma economia 
convencional do oceano para uma nova economia azul? Paralelamente, ocorreu em 5 de junho, uma reu-
nião de ministros responsáveis pelo mar e o Fórum de Negócios Azul, de 4 a 6 de junho, no recinto da 
Feira Internacional de Lisboa. Este conjunto de eventos foi designado Semana Azul de Lisboa de 2015.

u) Em 5 de junho, comemoração do Dia Mundial do Ambiente, sob o tema “Água e desenvolvimento 
sustentável”.

v) Em 5 de junho, Workshop sobre “Literacia do Oceano”, organizado pela Agência Ciência Viva, no 
Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. 

w) Em 8 de junho, celebração do Dia Mundial dos Oceanos, sob o tema “Oceanos saudáveis, um 
planeta saudável”.

x) A comemoração do Dia Mundial da Hidrografia, em 21 de junho, organizada pelo Instituto 
Hidrográfico na Base Hidrográfica da Azinheira no Seixal.

y) A concessão do Oceanário de Lisboa por um período de 30 anos foi adjudicada à Sociedade Fran-
cisco Manuel dos Santos (notícia de 23 de junho).

z) Em 25 de junho, a Organização Marítima Internacional lançou a comemoração do Dia do Marí-
timo para promover as profissões marítimas, procurando sensibilizar para os benefícios positivos de se 
escolher uma carreira no mar ou outra profissão marítima. 
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aa) A aprovação em Assembleia Geral, no dia 17 de julho, da fusão entre o Fórum Empresarial da 
Economia do Mar e a Oceano XXI, dando origem ao Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar.

bb) A celebração dos 78 anos de vida do Museu Marítimo de Ílhavo, nos dias 8 e 9 de agosto.
cc) Em 11 de agosto, o maior porta-contentores do mundo, o MSC Zoe, com uma capacidade de 19 

220 TEU escalou o terminal de contentores do Porto de Sines. 
dd) O lançamento do livro “Os últimos marinheiros”, escrito por Filipa Melo e editado pela Fundação 

Francisco Manuel dos Santos (notícia de 20 de agosto).
ee) A celebração deste ano do Dia Internacional da Literacia ocorreu sob o tema “Literacia e Socieda-

des Sustentáveis” por ser um fator determinante para o desenvolvimento sustentável, ao explorar a arti-
culação essencial e sinergética entre literacia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 
foram aprovados durante a 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2015. 
Na principal comemoração realizada, em 8 e 9 de setembro, na sede da UNESCO foram atribuídos os 
prémios internacionais de literacia. 

ff) O seminário “A Tecnologia como Fator de Desenvolvimento da Economia do Mar” organizado pelo 
Instituto Hidrográfico em 23 de setembro.

gg) A comemoração do Dia Mundial do Mar de 2015 sob o tema “Educação marítima e treino” ocor-
reu em 24 de setembro na sede da Organização Marítima Internacional e por iniciativa nacional e local 
ao longo do ano. O conhecido evento paralelo ocorreu no Japão em 20 e 21 de julho. Em Portugal, 
aquela celebração integrou-se na Semana do Mar em Setúbal, entre 20 e 27 de setembro.

hh) Em 25 de setembro, a 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas acolheu uma cimeira 
sobre Desenvolvimento Sustentável com a participação de líderes mundiais, que na sua abertura apro-
vou por unanimidade o acordo intitulado “Transformando o nosso mundo: a Agenda de 2030 para Desen-
volvimento Sustentável” inserto no documento A/70/L.1 que inclui um plano de ação global a 15 anos 
para terminar com a pobreza, reduzir as desigualdades e proteger o ambiente conhecido como ODS, 
um conjunto de 17 objetivos e 169 metas que entra em vigor em 1 de janeiro de 2016, substituindo os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos em 2000.  

ii) A IV edição do seminário Desafios do Mar Português, dedicada ao tema «Portos, Paisagens Portuárias 
e Economia do Mar», organizada pelo CIEMar Ílhavo (Centro de Investigação e Empreendedorismo), 
decorreu em 21 de outubro no Museu Marítimo de Ílhavo.

jj) Em 10 de novembro, foi aprovada  a moção de rejeição do Programa do XX Governo Constitu-
cional. 

kk) Em 13 de novembro, ocorreram em Paris funestos e brutais atentados terroristas que vitimaram 
indiscriminadamente a população e geraram um ambiente de insegurança pública.

ll) O Fórum do Mar 2015, de 16 a 19 de novembro, na Exponor, organizado pela Fórum Oceano – 
Associação da Economia do Mar, que incluiu uma comemoração do Dia Nacional do Mar, a “Portugal 
Atlantic Conference 2015” e a apresentação da MARE STARTUP, uma parceria entre a Fórum Oceano, 
a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Universidade Católica Portuguesa e a SaeR – 
Sociedade de Avaliação de Empresas de Risco.

mm) O Dia Internacional da Tolerância foi celebrado em 16 de novembro e nessa data passaram 70 
anos da fundação em 16 de novembro de 1945 da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. 

nn) O Conselho Internacional de Ciências, o Conselho Internacional das Ciências Sociais e o Conse-
lho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas anunciaram hoje, em conjunto, que 2016 será o Ano 
Internacional do Entendimento Global (IYGU) sob o lema “Construindo pontes entre os pensamentos glo-
bais e as ações locais”. O objetivo do IYGU é a promoção de um melhor entendimento sobre o impacto 
global das ações locais para estimular políticas inovadoras que respondam aos desafios globais, como as 
mudanças climáticas, a segurança alimentar ou as migrações (notícia de 25 de novembro). 
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oo) A Marinha Portuguesa foi galardoada com o prémio internacional “Balanced Scorecard Hall of 
Fame for Executing Strategy”, durante a 15ª Cimeira Anual Global da Palladium, organizada pela Palla-
dium Group, Inc., em Boston, EUA (notícia de 25 de novembro).

pp) IV Colóquio “Deteção Remota: Observação da Terra” promovido pela SGL em 27 de novembro.
qq) A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2015 (COP 21) iniciou-se em 

Paris em 30 de novembro para negociar o denominado Acordo de Paris, um entendimento global sobre 
mudança climática. 

rr) Em 3 de dezembro, não foi aprovada a moção de rejeição do Programa do XXI Governo Cons-
titucional.

2) Parcerias internas e externas
a) Celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, em 20 de outubro (3.ª feira)
(i) Em 2010, por iniciativa do vogal Professor Catedrático Luiz Alberto Mendes-Victor no âmbito 

da Secção, a SGL passou a celebrar anualmente em 13 de outubro o Dia Internacional para a Redução 
de Catástrofes, assim proclamado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas (Resolução 64/200 de 21 
de dezembro de 2009). O Professor Mendes-Victor faleceu em 23 de março de 2013 e a SGO decidiu, 
em sua memória, prosseguir anualmente a celebração daquele Dia Internacional. Em 2015, o Dia Inter-
nacional para a Redução de Catástrofes atentou no conhecimento tradicional, indígena e local como 
complemento da ciência moderna e contributo para a resiliência individual e societária. Esta temática 
integra-se na iniciativa “Step Up” desenvolvida no âmbito da Estratégia Internacional das Nações Uni-
das para a Redução de Catástrofes a fim de mobilizar a população para a Conferência Mundial para 
Redução de Catástrofes a realizar em 2015.

(ii) A celebração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes em memória do Professor 
Mendes-Victor ocorreu em 20 de outubro, no auditório Adriano Moreira, na presença da Eng.ª Maria 
Cristina Mendes-Victor, em representação da Família do Homenageado, de membros da Comissão 
Científica da Homenagem Nacional ao Professor Mendes-Victor (CCHNMV) e de muitos amigos sob 
a presidência do Professor Catedrático Luís Aires-Barros, presidente da SGL, que introduziu a sessão e 
apresentou o conferencista Doutor Manuel João Ribeiro; esta individualidade começou por assinalar o 
significado da efeméride e depois narrou, em traços expressivos, as relações profissionais e pessoais que 
manteve com Mendes-Victor com quem colaborou intensamente na causa da prevenção de catástrofes 
e a quem prestou sentida homenagem, ao Amigo e ao Mestre.

(iii) Em seguida, o CAlm José Bastos Saldanha, na qualidade de coordenador da CCHNMV fez um 
balanço breve dessa Homenagem:

– Volvidos quatro meses após o falecimento do Professor Mendes-Victor, a SGL tomou a iniciativa 
de organizar conjuntamente com outras instituições e individualidades uma homenagem nacional 
ao Professor Catedrático Luiz Alberto Mendes-Victor, ilustre cientista, docente e administrador que 
recebeu consagração internacional com a atribuição pela Sociedade Europeia de Geofísica, em 1996, 
da Medalha Sergey Soloviev. O grupo de trabalho então constituído esboçou uma linha de ação, que 
foi apresentada em 15 de outubro de 2013 na celebração do Dia Internacional para a Redução de 
Catástrofes.

– A partir da identificação de testemunhos essenciais, tais como, o doutoramento e o excecional 
mérito académico, a influência modernizadora, uma inovadora abordagem multidisciplinar, o reco-
nhecimento dos diversos organismos internacionais e do sistema de investigação nacional, uma intensa 
atividade de pendor científico, cultural, económico e social e o reconhecimento do seu denodado empe-
nho à Causa do risco de catástrofes e sua prevenção com a primeira atribuição da Medalha Sergey 
Soloviev pela Sociedade Europeia de Geofísica, foi possível gizar um programa de ações de divulgação, 
a cunhagem de uma medalha, a criação de um carimbo comemorativo e de um cartaz comum e a 
edição de um livro sobre a Vida e a Obra a partir dos dados compilados pelo esforço empreendido na 
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realização da Homenagem como contributo para memória futura da História da Ciência em Portugal. 
E a execução da Homenagem assentou numa estrutura com comissão de honra, comissão científica e 
secretariado executivo.

– Deste plano, durante 2014 e início de 2015 concretizou-se:
- A estrutura, presidindo à Comissão de Honra S. Ex.ª o Presidente da República, o Presidente da 

SGL à Comissão Científica e o VAlm Ramos da Silva ao Secretariado Executivo.
- Sete ações de divulgação: 15 de maio de 2014, pela Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa; 6 de setembro, pelo Município de Lagos; 16 de setembro, pelo Centro de Petrologia e 
Geoquímica do Instituto Superior Técnico (CEPGIST) e pela Sociedade Portuguesa de Engenharia 
Sísmica (SPES); 13 de outubro, Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, jornada maior da 
Homenagem Nacional, com aposição do carimbo comemorativo especialmente criado pela Direção 
de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, SA; 22 de outubro, pela Universidade dos Acores; 8 de 
maio de 2015, pelo Programa Polar Português; 12 de maio, pela Assembleia Municipal de Lisboa, 
na passagem de 260 anos sobre o terramoto de 1755, com saudação e reconhecimento pelo extraor-
dinário legado do Professor Luiz Alberto Mendes-Victor para a prevenção e proteção da cidade de 
Lisboa contra catástrofes naturais e recomendou à Câmara Municipal que pondere, em colaboração 
com a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, a instituição de uma iniciativa conjunta, sob 
o nome do Professor Mendes-Victor, destinada a incentivar a investigação neste domínio de crucial 
importância para Lisboa e para Portugal.

- O cartaz da Homenagem Nacional foi distribuído em formato digital, nas dimensões seguintes: A3, 
A4 e bilhete-postal. O seu estudo é da autoria da Mestre Laura Saldanha, designer que o elaborou a título 
gracioso como contributo para a Homenagem Nacional e para recordar a colaboração que prestou em 
vida do Professor Mendes-Victor. 

- A medalha comemorativa foi apresentada em 13 de outubro. É numerada e, no anverso, tem repre-
sentado o busto do Professor sobre uma imagem do terramoto de 1755 com a legenda circular “Professor 
Catedrático Luiz Alberto Mendes-Victor.1931-2013”; a parte superior do reverso tem imagens do anverso 
e reverso da medalha Sergey Soloviev atribuída e a legenda circular “Primeiro galardoado pela Sociedade 
Europeia de Geofisica.1996”; e na parte inferior do reverso estão representados os símbolos de cinco 
entidades patrocinadoras da cunhagem (Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), FCUL, 
Centro Europeu de Riscos Urbanos (CERU), Câmara Municipal de Lagos e SGL). Foram cunhados 
250 exemplares, mediante subscrição pública. A conceção graciosa da medalha é do Cte. Herlander 
Valente Zambujo, sócio da SGL.

- Foi solicitada à Câmara Municipal de Lisboa (Departamento de Património Cultural e o seu Núcleo 
de Toponímia) a atribuição do topónimo «Mendes-Victor», sob o processo n.º 364/2014, tendo sido 
identificado o arruamento Rua “C” ao Aeroporto da Portela, como um dos arruamentos da cidade 
disponíveis para uma tal atribuição por nele se ter localizado o então Serviço Meteorológico Nacional 
que foi substituído em 1977 pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica e, na atualidade, ser 
sede da instituição sua sucessora o Instituto Português do Mar e da Atmosfera; no entanto, segundo o 
regulamento dos serviços de toponímia da mesma Câmara, a proposta apenas será considerada depois 
de transcorrido o prazo de cinco anos após a data de falecimento, em 23 de março de 2018.

– Não foi possível efetuar o lançamento do livro sobre a Vida e a Obra em 13 de outubro de 2015, 
como inadequadamente se previra, apesar de todo o empenho da Comissão Científica, cuja primeira 
preocupação residiu na compilação demorada de todos os dados que estão associados às várias expres-
sões de homenagem de modo a assegurar a respetiva especificidade, os quais serão depois inseridos 
num arquivo à guarda do Secretariado Executivo a entregar à Família Mendes-Victor. Importa referir 
que a Comissão Científica acordou no conceito da Obra e no respetivo índice, essencial para o penoso 
trabalho de obter e consolidar depoimentos e prestações diversos de modo que o livro sobre a Vida 
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e a Obra possa revestir um contributo válido para memória futura em favor da História da Ciência 
em Portugal.

(iv) No encerramento da sessão, o Presidente da SGL agradeceu a presença da representante da Famí-
lia do Professor Mendes-Victor, a participação do Doutor Manuel João Ribeiro e na pessoa do CAlm 
José Bastos Saldanha, coordenador e impulsionador, o inestimável labor desenvolvido pela Comissão 
Científica, além do empenho anónimo de todos os que vêm contribuindo para o sucesso desta Home-
nagem Nacional.

b) Foi encetada a cooperação com a Secção de Ciências Militares no Projeto “O Espaço Nacional. 
Envolventes e responsabilidades estratégicas”, tendo a SGO aceitado organizar duas sessões do supracitado 
Projeto cujo planeamento está em curso.

Divulgação da Nossa Cultura do Mar
1) Parcerias internas e externas
a) Jornada “Memórias de Fragateiros”
(i) Em 7 de março, efetuou-se na sala Portugal mais uma jornada “Memórias de Fragateiros”, cuja 

finalidade foi dar testemunho vivo de Mareantes com uma Vida de trabalho no Tejo e facultar o registo 
dessa realidade dura e experimentada para Memória futura; a jornada foi organizada conjuntamente 
pela SGL e pela Associação Marinha do Tejo, envolvendo a Associação dos Proprietários e Arrais de 
Embarcações Típicas do Tejo e o Clube Náutico Moitense.

(ii) A abrir, o CAlm. José Bastos Saldanha, em representação do Presidente da SGL, apontou a opor-
tunidade da iniciativa que encontrou fundamento na finalidade estatutária da Associação Marinha do 
Tejo de se «constituir como um pólo vivo da soberania dos saberes e das tradições náuticas e marinheiras 
dos navegantes do rio Tejo», mediante a realização de, entre outros, o objetivo de «preservar a memória, 
nas atuais e futuras gerações de portugueses, dos feitos históricos da Marinha do Tejo».

(iii) A sessão “Desfiar Memórias” iniciou-se com a apresentação «O Tejo: Da Nascente à Foz» pelo Dr. 
Manuel Lima, biólogo e dedicado estudioso tagano residente no Seixal, que narrou com pormenor a 
viagem e as impressões recolhidas durante a descida do Tejo, amplamente documentadas por cuidado 
registo fotográfico. Em seguida, sob a moderação arguta do senhor João Gregório do Centro Náutico 
Moitense, intervieram os senhores João Luís Soares Pedro e João Luís Letra, antigos arrais de embarca-
ções do Tejo, e o senhor Manuel Joaquim de Castro, antigo calafate de embarcações taganas, todos do 
lugar do Rosário (Moita), que expuseram de modo vivo uma longa experiência de trabalho e de vida em 
atividades no estuário, o que despertou atenção e muito interesse na audiência que a enriqueceu com 
testemunhos de outros mareantes presentes, contando pela primeira vez com a participação ativa de 
antigas carvoeiras da Madragoa muito ligadas à descarga de embarcações taganas nas docas de Lisboa, 
que relembraram episódios deliciosos na sua ligação às companhas. No final da sessão, o senhor Manuel 
Joaquim de Castro explicou depois, em expositor adequado, os instrumentos de trabalho do seu ofício 
de calafate e o modo da sua utilização.  

(iv) No encerramento, o CAlm. José Bastos Saldanha assinalou o registo para memória futura e o 
propósito da Jornada que, mais uma vez, serviu para divulgar e valorizar a realidade patrimonial viva que 
é a Marinha do Tejo, no ambiente de dignidade e respeito da SGL, revestindo um tal reconhecimento 
um significado relevante para as comunidades fragateiras e da borda-d’água.

b) Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR)
(i) Em 16 de novembro de 2014, no decurso do 4.º Encontro da RNCMR realizado no salão nobre 

dos Paços do Concelho de Esposende tomou posse a mesa da presidência da mesma Rede Nacional para 
o biénio 2014-2016, assumindo o Município de Esposende os cargos de presidente (Arq. Benjamim 
Pereira) e secretário (Dr. Rui Cavalheiro) e a SGL o de vice-presidente (CAlm. José Bastos Saldanha).

(ii) O Município de Esposende tem desenvolvido alguma atividade em consonância com o programa 
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de ação que propôs para a RNCMR, de que é exemplo a celebração do Dia Nacional do Mar acima 
exposto.

c) Outros eventos com potencial incidência na consolidação da rede informal da Cultura dos Mares 
e dos Rios:

(i) O intenso calendário anual da Marinha do Tejo, envolvendo 70 embarcações típicas (entre 29 
canoas, 32 catraios, 4 faluas, um bote-fragata e 4 varinos) inscritas em 2015/2016 no respetivo Livro de 
Registos, patente no Núcleo Museológico da Marinha do Tejo existente no Museu de Marinha.

(ii) A entrega dos prémios LIDE-Mar de excelência em várias facetas das atividades no mar, sob o 
patrocínio da LIDE Portugal, em 9 de maio. 

(iii) O contínuo movimento editorial sobre assuntos marítimos, com destaque para as edições temá-
ticas da Revista de Marinha, do Jornal da Economia do Mar e da revista Marés da Mútua dos Pescadores 
e para as edições on-line da Revista de Gestão Costeira, da Revista Científica Eletrónica Maria Scientia do 
Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, da revista AÇAFA da Associação de 
Estudos do Alto Tejo, da ARGOS - Revista do Museu Marítimo de Ílhavo e de Notícias do Mar. 

(iv) Os Encontros de Embarcações Tradicionais em Vila do Conde, no Montijo e em Alcochete e as 
Festas do Mar em Cascais e do Cais Vivo (Festas da Moita).

(v) Os festivais da Sardinha (Portimão), do Marisco (Olhão) do Bacalhau (Ílhavo), do Peixe-Espada 
Preto (Sesimbra) e do Peixe (Lisboa).

(vi) As agendas culturais da Marinha, com destaque para a Academia de Marinha, do Museu Marí-
timo de Ílhavo (que inclui o CIEMar-Ílhavo – Centro de Investigação e Empreendedorismo do Mar 
e o Aquário dos Bacalhaus), do Oceanário de Lisboa (e as exposições temporárias) e da Biblioteca 
Municipal Rocha Peixoto da Póvoa de Varzim, as conversas mensais no Museu de Marinha animadas 
pelo seu Grupo de Amigos, o ciclo de seminários da Unidade de Geologia Marinha do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia, IP, e o ciclo de palestras “Quintas do Mar” do Centro de Oceano-
grafia da Faculdade de Ciências de Lisboa, além das tertúlias organizadas pela Sciaena e Liga para a 
Proteção da Natureza, entre outras, e de eventos pontuais sobre a temática do Mar, abordados por 
diversas instituições.

(vii) As comemorações do Dia do Pescador em Olhão e na Póvoa de Varzim, em 31 de maio.
(viii) A divulgação pública de assuntos do Mar por intermédio de newsletters de instituições públicas 

e privadas.

Vida interna
1) A Secção realizou todas as sessões ordinárias previstas para 2015, em 15 de janeiro, 5 de março, 

14 de maio, 9 de julho, 8 de outubro e 10 de dezembro e uma sessão extraordinária em 26 de março, 
mediante convocação por e-mail e por via postal para os vogais que não dispunham de correio eletró-
nico. Assinala-se que em três sessões o número de membros presentes e representados foi igual ao quó-
rum e superior nas restantes.

2) No plano interno da SGL, a SGO privilegiou o trabalho em parceria com outras Comissões Gerais 
e Secções Profissionais.

3) No plano externo, a Secção promoveu sob a orientação da presidência da SGL parcerias com 
diversas instituições conducentes à organização conjunta de eventos significativos, tais como, “Memórias 
de Fragateiros”, o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes e a jornada comemorativa do Dia 
Nacional do Mar, ajudou a consolidar a RNCMR e prosseguiu o trabalho de ampliação e consolidação 
da rede informal de Cultura dos Mares e dos Rios – plataforma de diálogo sobre a nossa realidade patri-
monial costeira, estuarina e fluvial.

4) A SGO está ciente do contributo que desde 1999 vem sendo prestado pelas Jornadas “A Sociedade 
Civil e o Mar” para a criação e desenvolvimento de ambientes propícios à chamada literacia plural do 
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Oceano, por intermédio da RNCMR e da Agenda do Oceano. No entanto, um tal propósito só poderá 
ser eficaz se for comum e envolver a participação de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. 
Nesse sentido, o esforço próximo deve continuar a ser orientado para a formulação de uma agenda da 
literacia em Portugal por intermédio da RNCMR que permita dar a conhecer as iniciativas em curso e 
a sua importância, aprofundar o respetivo conceito e concertar os esforços conducentes a uma renovada 
cidadania.

5) Considera-se que o intenso Programa de Atividades de 2015 foi plenamente cumprido; no 
entanto, a sua execução foi muito trabalhosa devido à escassez dos meios disponíveis, o que dificultou 
a realização de tarefas de rotina (com atraso nas convocatórias e na elaboração das atas das sessões, da 
Agenda do Oceano e do presente relatório) e retirou disponibilidade para concretizar outras tarefas 
igualmente necessárias. Em 31 de dezembro, o número de vogais é de 19, mantendo-se 8 sócios com 
participação suspensa, pelo que o número de vogais ativos é apenas de 11, o que suscita a necessi-
dade de mobilização de mais membros através dos sócios que vão sendo eleitos para a SGL, além 
de prosseguir o incentivo a uma participação mais ativa dos seus vogais e conferir mais eficiência ao 
procedimento administrativo da Secção em conformidade com o estipulado no artigo 18º do seu 
Regulamento Privativo.

6) Daí, que de novo se transfira para o próximo ano, 2016, a tentativa de normalizar a compilação da 
Agenda do Oceano integrando-a no sítio oficial da SGL, além de outras atividades da SGO, o que lhes 
concederia uma maior visibilidade e facilidade de acesso por via da Internet aos conteúdos entretanto 
gerados, além do arquivo das atividades passadas.

7) Concretamente, está em curso a divulgação pública dos documentos do ciclo “Contributo para 
o debate político-partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)” reali-
zado em maio e do colóquio “O Mar na Presente Legislatura (XIII)” efetuado em 16 de novembro 
passado, mediante a inclusão na página web da SGL de toda a documentação atinente, o que inclui, 
além das súmulas das sessões de 6 de maio («O que deve ser sustentado»), 15 de maio («O que deve ser 
desenvolvido») e 27 de maio («Como governar»), os «Tópicos de perceção pública recolhidos no colóquio 
de 2014.11.17», as comunicações, as apresentações e as notas biográficas das individualidades parti-
cipantes.

8) O Programa de Atividades de 2016 foi aprovado na sessão de 8 de outubro de 2015 e manteve 
a opção assumida em 2014 sobre o tema geral das Jornadas nos próximos anos em “Portugal 2020 – 
Perspetivas de inovação e crescimento azul”, no quadro do compromisso de Portugal com os objetivos 
da estratégia Europa 2020, designado por Programa Nacional de Reformas de Portugal (Portugal 
2020). No entanto, em resultado da racionalização sobre as políticas públicas do Mar conduzida 
pela SGO em 2015, em que se reconheceu ser «notória a relevância plural que o Mar ganhou na vida 
nacional desde 1998, assumindo-se na atualidade como uma prioridade estratégica nacional» pelo 
que se impõe «que seja prosseguida uma via reformista com visão a longo prazo (50 anos), condição 
indispensável a uma transição para a sustentabilidade das atividades humanas por via da realização 
integrada dos objetivos de proteção ambiental, de crescimento económico e de equidade social e 
geracional». Nestas circunstâncias, em 2016 e nos anos seguintes, pelas implicações nacionais e euro-
peias que reveste para a Agenda do Oceano, deve ser examinado o modo de execução das «estraté-
gias marinhas, que no âmbito da Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha», foram estabelecidas para as 
águas lusas com o propósito de alcançar em 2020 o seu bom estado ambiental e o manter doravante», 
as quais «podem, a partir desta condição, alicerçar um rumo norteado por uma visão a longo prazo 
(50 anos) para a sustentabilidade das atividades humanas com incidência direta ou indireta no Mar 
Português, o bem comum de todos nós».

9) Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento Privativo, os 
membros presentes e representados reelegeram por unanimidade para os cargos da Mesa da Secção de 
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Geografia dos Oceanos em 2016 a única lista de candidatura, com os seguintes vogais elegíveis, de 
acordo com o disposto no número 6.º do Artigo 6.º do mesmo Regulamento: 

– Presidente: CAlm José Manuel Pinto Bastos Saldanha (sócio n.º 19591),
– Vice-Presidente: Dr. José Hipólito Monteiro (18429),
– Secretário: Cte Jorge Manuel Novo Palma (19566),
– Vice-Secretário: Doutora Ana Maria Correia Ferreira (20688).
10) A SGO tem participado ativamente no planeamento e execução da Homenagem Nacional ao 

Professor Mendes-Victor, que se iniciou em 2013 e finalizará com o lançamento do livro sobre a Vida 
e a Obra.

11) Tal como sucedera nos anos anteriores, as Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” procuraram em 
2015 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 plena-
mente 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 2015 a Secção Indústria procurou ser um local de reflexão e análise de questões 
ligadas à indústria nacional e seu relacionamento com os mercados internacionais.

Do mesmo modo, cooperou com outras Comissões e Secções em ações comuns com a finalidade de 
interessar os agentes e operadores económicos nacionais às mudanças verificadas nos mercados externos, 
principalmente nos mercados não tradicionais.

As ações que envolveram também a sociedade civil foram realizadas em colaboração com a Secção de 
Economia a saber:

- “A Europa vista de Moscovo e suas implicações económicas e políticas” conferência proferida a 9 de 
Fevereiro pelo senhor jornalista José Milhazes.

A abordagem realizada e as informações transmitidas, por um especialista com intensa vivência da 
sociedade russa e dos países limítrofes e implicações económicas da conjuntura atual para os agentes 
económicos, suscitaram um vivo debate com os participantes. 

- “O Modelo Económico Chinês” conferência proferida a 27 de Novembro pela Profª. Doutora Fer-
nanda Ilhéu.

O olhar de uma especialista das questões chinesas, não só transmitiu informações importantes na 
abordagem deste mercado para as empresas nacionais como também analisou a atual situação econó-
mica chinesa e possíveis desenvolvimentos do modelo económico chinês. As inúmeras questões coloca-
das à conferencista, no debate que se seguiu, mostraram o interesse que a mesma suscitou. 

A Secção também apoiou a primeira conferência levada a cabo pela Comissão Europeia do ciclo “Os 
Empresários Portugueses face à Europa” e subordinada ao tema “ A Política Energética Europeia” em que 
foram oradores Pro. Doutor António da Costa e Silva, Eng. Pedro Sampaio e moderador o jornalista 
António José Teixeira.

Esta conferência teve um grande interesse pelas informações transmitidas e questões levantadas de um 
setor fundamental para a indústria nacional. Aliás, o sector energético vinha a ser alvo de uma reflexão e 
de debate publico levado a cabo pela Secção da Indústria nos últimos anos.

A mesa para o próximo ano ficou assim constituída.
Presidente Sr. António Ferreira de Carvalho.
Vice- presidente Prof. Eng. Marco António de Oliveira.
Secretário Dr. Pedro Ferreira de Carvalho.
V/Secretário Eng. José Luís Teixeira Pedro.
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SECÇÃO DE INSTRUÇÃO PUBLICA - Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho 
dos Santos

A Secção e o Núcleo dos Sócios apoiantes da Biblioteca promoveram uma Conferência, no dia 13 
de Janeiro, no Auditório Adriano Moreira, sobre o tema: “Os fundos da Biblioteca da SGL -O Congresso 
sobre Educação em 1892”, proferida pela Senhora Profª. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos.

SECÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - Presidente: Dr. Nuno Moraes Bastos

A Secção de Jurisprudência manteve a regularidde na realização de reuniões internas, para reflexões 
específicas, informais e participadas sobre as alterações legislativas em curso e, de igual modo, sobre as 
perspetivas de evolução de diversas temáticas, com destaque para a segurança e criminalidade, em par-
ticular a criminalidade juvenil.

De igual modo, e fruto do atual contexto económico, foram sendo aprofundados os trabalhos em 
matérias como o branqueamento de capitais e os instrumentos de combate ao terrorismo financeiro, 
temas cuja atualidade e relevância têm reclamado uma análise e estudo cuidado e dedicado.

Por seu turno, constituindo tarefa prioritária da Secção de Jurisprudência a dinamização do conheci-
mento técnico-científico, com vista a estreitar o relacionamento entre a comunidade jurídica e a socie-
dade civil, no seu sentido amplo, a Secção intensificou a realização de ações, trabalhos e eventos que 
abordaram, sob um prisma legal, temáticas que têm vindo a ser objeto de trabalho e reflexão interna.

Neste sentido, a Secção de Jurisprudência destaca as seguintes iniciativas realizadas no decurso do 
ano 2015:

- Seminário sobre o tema “Criminologia e Segurança”, realizado nos dias 28 e 29 Abril de 2015, com 
participação dos Srs. Prof. Doutora Dália Costa, Prof. Doutor Jorge Bacelar Gouveia, Prof. Doutor 
Jorge Trindade, Prof. Doutor Rui Pereira, Prof. Doutor Sérgio Roberto Abreu e Dr. Nuno Moraes 
Bastos; 

- Almoço-debate sobre o tema “Balanço da Atividade de Prevenção do Branqueamento de Capitais e 
Financiamento do Terrorismo em 2014 e novas tipologias de Branqueamento de Capitais e Financiamento 
do Terrorismo”, realizado em 17 de junho de 2015, no qual foi orador o Sr. Dr. Miguel Trindade Rocha; 
e,

- Conferência subordinada ao tema “Timor - Gap: A disputa pelo controlo dos recursos petrolíferos ao 
largo de Timor-Leste”, realizada em 19 de outubro de 2015, contando como oradores os Srs. Dra. Bár-
bara Alexandre, Dr. Carlos Watson-Ferreira e Eng. Frederico Barreira.

A Secção de Jurisprudência vem ainda manifestar o seu agradecimento ao Sr. Prof. Doutor Fausto 
Amaro pela iniciativa, bom conselho e sapiência, essenciais à realização do Seminário sobre o tema “Crimi-
nologia e Segurança”, bem como o apreço pela disponibilidade do Dr. Carlos Lourenço, sócio n.º 20770 da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, pelas iniciativas na área do Compliance, sempre com assinalável sucesso 
e regularidade nas atividades desta Secção.

SECÇÃO LUÍS DE CAMÕES - Presidente: Prof. Doutor José Segurado e Campos

23 de Janeiro – Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia – “Homenagem ao Infante D. Henrique, a Luís de 
Camões e à Grandeza do Espírito da Descoberta”.

27 de Fevereiro – Prof. Doutor José António Segurado e Campos – “Bilinguismo Literário e Política 
da Língua no Século de Camões”.

27 de Março - Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva – “Teatro de Camões – As duas versões 
de Filodemo”.
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24 de Abril – Prof. Doutor João de Almeida Flor – “Memória Histórica e Representação Poética na 
Biografia Romanesca de Camões”.

22 de Maio – Prof.ª Doutora Maria Isabel Rebelo Gonçalves – “O arvoredo nas Éclogas de Camões”.
19 de Junho – Prof.ª Doutora Isabel Almeida – “Camões e o Romanzo”.
23 de Outubro – Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia – “Sobre o destino de um livro que foi de Camões”.
27 de Novembro – Mestre Mário Justino Silva – “D. Manuel II, admirador de Camões”.
18 de Dezembro – Eleição para a Mesa 2016 - Foi aprovada a seguinte constituição para a Mesa:
Presidente: Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva
Vice-presidente: Mestre Mário Justino Silva
Secretário: Eng.º Eurico de Ataíde Malafaia
Vice-secretária: Dr.ª Maria Teresa dos Santos Pires
Por ausência do Sr. Presidente, as sessões de 23 de Outubro, 27 de Novembro e 18 de Dezembro 

foram presididas pelo Vice-Presidente, Prof. Doutor Eng.º Armando Tavares da Silva.

SECÇÃO DA ORDEM DE CRISTO E A EXPANSÃO - Presidente Prof. Doutor Fernando 
Larcher

I. A Secção A Ordem de Cristo e a Expansão realizou nos dias 23 a 26 de Julho de 2015, por ocasião 
do VI Centenário do primeiro Capitulo da Ordem Jerónima (1415-2015), o Congresso Internacional Os 
Jerónimos no Mundo Luso-Hispânico, História, Arte e Património 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) / Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Centro Interdisciplinar de História, 
Culturas e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS)/ Universidade de Évora; e Sociedade 
Histórica da Independência de Portugal (SHIP). 

O Congresso foi organizado em torno das seguintes áreas temáticas: Estruturas e história institu-
cional; Horizontes intelectuais, correntes de espiritualidade e irradiação pastoral; Os movimentos de 
reforma; Património edificado, Artes, Iconologia e Música; Os Jerónimos e as Casas Reais peninsulares; 
A Acção dos Jerónimos como reformadores e visitadores de outras Ordens; Assistência e ensino; Biogra-
fias de relevo; Os Jerónimos na época contemporânea (extinção e restauração); A Família Jerónima na 
actualidade (os seus ramos e os mosteiros presentemente existentes em Espanha, América do Sul, Índia 
e Ceilão); As fraternidades laicas jerónimas; A Itinerância fora da península hispânica; Bens e Rendi-
mentos; Bibliotecas, Arquivos e Fontes.

A Comissão Organizadora foi constituída pelos Prof.s Doutores Fernando e M.Madalena Oudi-
not Larcher e integraram a Comissão Científica: os Prof. Doutores Luís Aires de Barros (Presidente), 
Adriano Freitas de Carvalho, Fr. António-José de Almeida, OP, Augusto Pereira Brandão, Cândido dos 
Santos, Francisco Javier Campos y Fernandéz de Sevilla, OSA, Fernanda Guedes de Campos, Fernanda 
Olival, Fernando Larcher, Hugues Didier, Isabel Cruz Almeida, João Luís Fontes, João Paulo Oliveira 
e Costa, P.e Manuel Pereira Gonçalves, OFM, Manuela Mendonça e Maria Madalena Pessôa Jorge 
Oudinot Larcher. 

Intervieram na sessão de abertura os Profs. Doutores Luís Aires-Barros, Presidente da SGL e Fer-
nando Larcher, Presidente da Secção “A Ordem de Cristo e a Expansão” em nome da Comissão Organi-
zadora, tendo de seguida proferida uma Saudação de abertura o Rev.mo PºDoutor Miguel Angel Orcasi-
tas, O.S.A., Delegado da Santa Sé para o ramo masculino da Ordem Jerónima.

Seguiu-se a sessão de aposição do carimbo dos CTT comemorativo do Congresso.
Proferiu a conferência de abertura o Prof. Doutor CÂNDIDO DOS SANTOS, subordinada ao tema 

Cultura e Espiritualidade nos Jerónimos Portugueses.



335

Actividades da Sociedade de Geografia de Lisboa

Os trabalhos deste dia encerraram com uma recepção no Salão nobre da Câmara Municipal de 
Lisboa.  

Nos dias seguintes foram apresentadas as seguintes comunicações: ANA DUARTE RODRI-
GUES, Construindo o Paraíso. O Jardim do Claustro do Mosteiro de Santa Maria de Belém, ANTÓNIO 
HOMEM CARDOSO, Os Jerónimos através da Fotografia, FR.ANTÓNIO-JOSÉ DE ALMEIDA, 
OP, O Credo na Arte: a Tapeçaria do Claustro dos Jerónimos de Belém, em Lisboa, , EDITE ALBERTO, 
O Mosteiro dos Jerónimos de Vale Benfeito: Contributos para o seu Estudo a partir do Processo de Extinção, 
FERNANDA MARIA GUEDES DE CAMPOS, A Visão do Mundo nos Livros da Biblioteca do Mos-
teiro de Santa Maria de Belém, FERNANDO ANDRADE LEMOS, CARLOS REVEZ INÁCIO, 
ROSA TRINDADE FERREIRA, JOSÉ ANTÓNIO SILVA, A Simbólica das Fachadas da Igreja dos 
Jerónimos, FERNANDO LARCHER, Os Mosteiros Jerónimos Panteões das Casas Reais Hispânicas, 
ISABEL MARIA RIBEIRO MENDES DRUMOND BRAGA, Peregrinações e Milagres a uma Casa 
Hieronimita na Época Moderna: Portugal e o Mosteiro de Guadalupe, JOAQUIM BASTOS SERRA, 
Santa Maria do Espinheiro de Évora.  Da Fundação aos Inícios do século XVI, JOÃO FIGUEIRÔA 
REGO, «Centinela contra Judíos». Os Estatutos de Pureza de Sangue e a Ordem de S. Jerónimo na 
Idade Moderna, JOÃO DAVID ZINK, Mudanças de Paradigma no Mosteiro de Santa Maria de Belém 
“A Linguagem dos Símbolos ad latere da Ordem de S.Jerónimo, JOÃO LUÍS FONTES, De Eremitas 
a Monges: os Caminhos da Institucionalização dos  Jerónimos em Portugal, JOSÉ ANTÓNIO OLI-
VEIRA, Os Jerónimos e o Liberalismo em Portugal: Opções Políticas no Contexto das Ordens Regulares 
(1834), MADALENA COSTA LIMA, Da Pena a Belém, A Conservação do Património Hieronimita 
entre o Grande Terramoto e o Limiar do Liberalismo: A Afirmação do Monumento Histórico e Nacional 
em Portugal, MANUEL PEREIRA GONÇALVES, OFM,  Os Franciscanos no Santuário de N.S. de 
Guadalupe (antigo convento dos Jerónimos) no século XX , MARIA JOÃO PEREIRA COUTINHO, De 
São Lourenço do Escorial a Santa Maria de Belém: Portais Filipinos em Cenóbios Hieronimitas do Mundo 
Ibérico, MIGUEL MONTEZ LEAL, Da Extinção das Ordens Religiosas ao Restauro do Mosteiro dos 
Jerónimos por Giuseppe Cinatti, MARIA TERESA DESTERRO, A Eloquência do Discurso Imagético 
dos Portais do Mosteiro de Santa Maria de Belém, de Lisboa, SOR MARIA TRINITAT CABRERO, 
OSH, e SOR PILAR ABELLAN, OSH, La Federación Jerónima de Santa Paula, PATRÍCIA ALHO, 
O Ciclo da Água no Mosteiro de Santa Maria de Belém. Análise ao Sistema Hidráulico, PAULA CAR-
DOSO, “Livros de Coro de Santa Maria de Belém” no Fundo da Biblioteca Nacional de Portugal, 
PEDRO VELEZ, Do Pensamento Político de Fr.Miguel Soares, OSA, no seu Tempo, PILAR MARTINO 
ALBA, Traductores de la Orden de San Jerónimo en los siglos XVII y XVIII, SANTIAGO CANTERA 
MONTENEGRO, O.S.B., Fray Antonio de Lugo: Semblanza y Pensamiento de un Jerónimo del siglo 
xx, e SOLEDAD GÓMEZ NAVARRO, El Monasterio Jerónimo Cordobés de Valparaíso: Fundacíon y 
Patrimonio Primitivo.

Não podendo estar presentes os seus autores, foram enviadas os textos das seguintes comunicações: 
ALEXANDRE DE SOUSA PINTO, A Quinta de S.Jerónimo em Coimbra, e JAVIER CAMPOS Y 
FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Historiografía de la Orden de San Jerónimo.

Complementaram o Congresso visitas ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde para os parti-
cipantes deste evento foi exposta a Bíblia dos Jerónimos, ao Mosteiro e Igreja jerónima de Santa Maria 
de Belém, orientada pela sua Directora Senhora Dra. Isabel Cruz Almeida, à galeria dos Reis do Centro 
Cultural da Casa Pia, e ao Museu Nacional de Arte Antiga, onde o Doutor Miguel Soromenho orientou 
uma visita ao património de matriz jerónima nele existente. 

II. Conferências
No âmbito do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“ realizaram-se as seguintes 

conferências no dia 13 de Abril de 2015:
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- Quando e por quem foi armado cavaleiro da Ordem de Cristo D.Sebastião? – Prof. Doutor Fernando 
Larcher.

- D. Sebastião e os Trinitários: memórias de um resgate real – Prof. Doutora Edite Martins Alberto.

III. Dentro das actividades planeadas para o ano de 2016, são de destacar:
- o prosseguimento do “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão“, a ser desenvolvido 

em parceria com o CHAM – Universidade Nova / Universidade dos Açores, Centro de Estudos de 
História Religiosa da Universidade Católica de Lisboa, Centro Interdisciplinar de História, Culturas 
e Sociedades da Universidade de Évora (CIDEHUS)/ Universidade de Évora, Cátedra “A Ordem de 
Cristo e a Expansão” e o Centro de Ciências da Religião, ambos da Universidade Lusófona, Grupo dos 
Amigos do Convento de Cristo, Instituto Histórico da Beira Côa, bem como com a colaboração de 
várias autarquias. 

- o Congresso Os Trinitários e os Mercedários no Mundo Luso Hispânico. História, Arte e Património, a 
realizar de 20 a 23 de Julho.

IV. Foram admitidos os seguintes novos membros: Doutor Luís Pedroso de Lima Cabral de Oliveira 
(Sócio nº 20252/2006), Dr. Pedro de Sá Nogueira Saraiva e Doutora Edite Maria da Conceição Mar-
tins Alberto. 

V. Foi eleita por unanimidade para o ano de 2106 a seguinte mesa:
Presidente – Prof. Doutor Fernando Larcher
Vice-Presidente - Prof. Doutor Arq.to Augusto Pereira Brandão
1º Secretário – Eng. Augusto Medina da Silva Folque de Gouveia 
2º Secretário – Prof. Doutor Pedro Rebelo Botelho Alfaro Velez

SECÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE - Presidente: Eng. Silvino 
Pompeu dos Santos

A Secção teve 3 reuniões regulares durante o ano de 2015, realizadas em 28 de Janeiro, 15 de Julho 
e 14 de Dezembro. 

Na reunião de 28 de Janeiro teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2015, a qual pas-
sou a ser constituída por Silvino Pompeu Santos (Presidente), Luís Baltazar (Vice-Presidente) e Carlos 
Cruz (Secretário). 

Na ocasião foi aprovado um voto de louvor ao Prof. Sérgio Claudino, pelo trabalho desenvolvido na dire-
ção da SOTA, tendo ocupado os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Mesa durante os últimos 10 anos. 

A Secção tinha previsto organizar vários eventos durante o ano de 2015, mas, por razões diversas, só 
um pôde ser concretizado.  

Assim, em 20 de março foi organizada a conferência “Golada do Tejo. Mitos e realidades” em que foi 
orador o Eng.º Silvino Pompeu dos Santos, Presidente da Secção. Esta conferência foi muito concorrida 
e oportuna, na medida em que decorreu na altura em que foram promovidos na SGL vários eventos 
sobre a futura localização do novo terminal de contentores do porto de Lisboa. Na conferência, além do 
historial detalhado da Golada e do forte do Bugio nos últimos 5 séculos, foi apresentada uma proposta 
de intervenção com vista à estabilização das praias da Costa da Caparica. 

Na reunião de 15 de Julho foi aprovado um voto de agradecimento à ação da Direção da SGL no 
processo relativo ao edifício-sede.

Na reunião de 15 de Julho foi também aprovado um voto de reconhecimento ao Presidente da Sec-
ção, Eng. Silvino Pompeu Santos, pelos artigos publicados em jornais de grande circulação nacional, 
sobre temas de interesse público, relativos ao ordenamento do território. (SPS-LB-CC, 160126).
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SECÇÃO DE SOLIDARIEDADE E POLÍTICA SOCIAL - Presidente: Almirante Gonzaga Ribeiro

Em reunião realizada a 14 de Janeiro de 2015 a secção tomou conhecimento da indisponibilidade do 
seu presidente, Hermano de Almeida e Carmo, para continuar em funções, tendo sido indicado como 
novo Presidente, o senhor Almirante Luiz Gonzaga Soares Ribeiro, ex Vice-Presidente.

Seguidamente, foi decidido, independentemente o novo plano de atividades que viesse a ser apro-
vado, procurar completar, na medida das disponibilidades, o ciclo de eventos (conferências e painéis) 
subordinados ao título genérico A solidariedade: uma perspetiva global.

Dando corpo a essa intenção, no dia 2 de Março realizou-se a quarta sessão, intitulada A solidariedade 
nas tradições cristãs. Para ela foram convidados os seguintes especialistas:

Padre Dr. Ion Florentin Dobrescu e Doutora Laura Dobrescu que apresentaram comunicações sobre 
A solidariedade na tradição ortodoxa.

Pastor Dr. José da Silveira Salvador, que fez uma comunicação sobre A solidariedade na Igreja Presbi-
teriana no contexto da tradição protestante.

Padre Doutor José Manuel Pereira de Almeida, que fez uma comunicação sobre A solidariedade na 
tradição católica.

Tal como as anteriores, a sessão foi gravada por uma equipa da Universidade Aberta, parceira da 
Sociedade de Geografia de Lisboa neste projeto, permitindo registar toda a sessão em suporte audiovi-
sual, tendo em vista a sua utilização futura, quer sob a forma de recursos abertos online, quer sob formatos 
mais clássicos como os formatos DVD ou mesmo scripto.

No âmbito da parceria, a UAb manteve a disponibilidade já manifestada nas sessões anteriores, para vir 
a difundir em tempo real os eventos, através do mecanismo de streaming, logo que a SGL possua ligação 
à Internet a partir do auditório. As comunicações foram seguidas de animado debate com a assistência.

SECÇÃO DE TRANSPORTES - Presidente: Prof. Doutor Jorge Paulino Pereira

1. Almoços-reunião 
Tal como nos anos anteriores, mensalmente foi feita uma reunião da Secção de Transportes à hora de almoço, 

na Sociedade de Geografia de Lisboa. À semelhança do ano de 2014, manteve-se uma participação elevada nes-
tes almoços-reunião, havendo, em média, cerca de uma dezena a uma quinzena de participantes em cada mês.

Nestes encontros foram programadas as acções a efectuar, distribuíram-se tarefas pelos vários participan-
tes, discutiram-se os aspectos mais marcantes da actualidade no domínio dos Transportes, para além de se 
conseguir um salutar convívio entre todos os confrades. Tal como tem acontecido todos os anos, apenas 
nos 2 meses de férias se verificou a suspensão destes almoços/reuniões.

2. Sessões/Conferências no ano de 2015 
Em 2015, tiveram lugar 14 sessões da Secção de Transportes da Sociedade de Geografia de Lisboa, 

o que se deve considerar como uma média muito elevada. De facto, geralmente tem-se procurado que 
haja um evento por mês e durante os meses de Verão (Julho e Agosto) e em Dezembro, não tem sido 
prática corrente efectuar qualquer sessão. 

Esta média elevada conseguida no ano de 2015, foi possível por ter havido a seguinte distribuição 
de sessões ao longo do ano: Janeiro (4 sessões), Fevereiro (3 sessões), Março (1 sessão), Abril (1 sessão), 
Junho (2 sessões), Outubro (1 sessão), Novembro (2 sessões).

Uma das sessões foi feita em colaboração com a Secção de Turismo da Sociedade de Geografia de 
Lisboa (sessão de 8 de Junho de 2015).

Manteve-se sempre uma participação elevada nas sessões. Por exemplo, em algumas, onde foram dis-
cutidos os aspectos relacionados com as propostas relacionadas com a construção de um eventual futuro 
porto em Lisboa, o anfiteatro Adriano Moreira esteve praticamente sempre cheio. 
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A quase totalidade das sessões teve lugar no Auditório Adriano Moreira. Refere-se que a Sala 
Algarve tem problemas de Acústica o que tem desmotivado a realização de eventos pela nossa Secção 
naquele belo local. Apenas uma sessão (9 de Abril de 2015) foi ali realizada, tendo havido múltiplas 
queixas, motivadas pela dificuldade em se conseguir perceber o que dizia o orador devido à reverbe-
ração existente.

No ano de 2015, as sessões versaram temas relacionados predominantemente com o Transporte Marí-
timo e Fluvial (13 sessões) e com o Transporte Rodoviário (1 sessão). Contudo, quase sempre, as várias 
intervenções trataram os assuntos num contexto de integração e de intermodalidade entre modos de 
transporte.

Do conjunto de 14 sessões efectuadas no ano de 2015 pela Secção de Transportes, merecem referência 
aquelas onde foram discutidos os aspectos portuários e, muito especialmente, as propostas para localiza-
ção do futuro porto de águas profundas na região de Lisboa. Aliás, foi aqui, nestes eventos promovidos 
pela Secção de Transportes da SGL que, no nosso País, mais se analisou a questão do eventual porto a 
instalar no Barreiro (5 sessões) 

Também se destacam as intervenções sobre a navegabilidade dos rios portugueses, (rios Tejo, Douro e 
Guadiana e aspectos económicos associados) que se desenrolaram num conjunto de 4 sessões.

Apresenta-se de seguida a listagem das sessões realizadas, indicando a data, a hora, o local, os oradores 
e os confrades promotores:

- 14 de Janeiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“A Navegabilidade do Rio Tejo”. Foi orador o Comandante José António Cervaens Rodrigues.
Os confrades promotores da sessão foram o Comandante José Cervaens Rodrigues e o Eng. Óscar 

Mota;
- 21 de Janeiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“A Navegabilidade do Rio Douro”. Foi orador o Comandante Adriano Beça Gil.
Os confrades promotores da sessão foram o Comandante Adriano Beça Gil e o Eng. Óscar Mota;
- 30 de Janeiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“Perspectivas para o desenvolvimento portuário na região de Lisboa a Sines”. Foram oradoras a Drª Marina 

Ferreira (Presidente da Administração do Porto de Lisboa) e a Drª Lídia Sequeira (ex-Presidente da Admi-
nistração do Porto de Sines).

O confrade promotor da sessão foi o Prof. Jorge Paulino Pereira;
- 4 de Fevereiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“Experiência e desenvolvimento da navegação no rio Guadiana”. Foram oradores Comandante Hugo 

Basto e o Engº. Óscar Mota. 
O confrade promotor da sessão foi o Eng. Óscar Mota;
- 9 de Fevereiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“Sobre o futuro terminal de contentores no Barreiro”. Foram oradores o Engº. Jorge Pinho de Almeida 

e o Dr. Rui d’Orey. 
O confrade promotor da sessão foi o Almirante Alexandre da Fonseca;
- 11 de Fevereiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“A perspectiva económica da navegabilidade dos principais rios portugueses”. Foi orador o Prof. José 

Augusto Felício.
Os confrades promotores da sessão foram o Prof. José Augusto Felício e o Eng. Óscar Mota;
- 20 de Fevereiro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“Terminal de Contentores do Barreiro – a Engenharia “. Foram oradores o Prof. Jorge Paulino Pereira, 

o Eng. José Morim de Oliveira e o Eng. Pedro Figueira.
O confrade promotor da sessão foi o Prof. Jorge Paulino Pereira;
- 23 de Março de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
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“A Golada da Trafaria – razões para o seu fecho e potencial para aproveitamento portuário e urbano “. 
Foram oradores o Eng. Luís Cabral da Silva, o Prof. António Trigo Teixeira (IST) e Prof. Jorge Paulino 
Pereira (IST).

O confrade promotor da sessão foi o Prof. J. Paulino Pereira;
- 9 de Abril de 2015, pelas 17h30 (Sala Algarve).
“Política de estacionamento como instrumento de gestão da mobilidade urbana”. Foram oradores o 

Prof. Fernando Nunes da Silva (IST) e o Eng. Paulo Nabais (EMPARK).
O confrade promotor da sessão foi o Prof. J. Paulino Pereira;
- 8 de Junho de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“Turismo de Cruzeiros em Lisboa: importância e futuro”. Foram oradores o dr. João Martins Vieira 

(secção de Turismo da SGL), o Dr. Bruno Marcelo (Director de Cruzeiros da Administração do Porto 
de Lisboa) e Dr. Barata Moura (Turismo e Lisboa). 

Os confrades promotores da sessão foram o dr. João Martins Vieira e o Prof. Jorge Paulino Pereira;
- 19 de Junho de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“Os contributos da Náutica de Recreio para o Desenvolvimento Português” Foram oradores a Dra. Maria 

da Saúde Inácio, Eng. Sérgio Ribeiro e Dr. Eduardo Almeida Faria. 
O confrade promotor da sessão foi o Comandante Ortigão Neves.
- 15 de Outubro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) - Uma oportunidade para o Futuro marítimo de Portugal”. 

Foram oradores a Drª Alexandra Amolly (especialista em Direito Marítimo) e o Dr. Francisco Costa.
Os confrades promotores da sessão foram a drª Alexandra Amolly e o Almirante Alexandre da Fonseca;
- 6 de Novembro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“O porto de Sines e os contentores - Passado, Presente e Futuro”. Foram oradores o Dr. João Franco (Pres. 

Cons. Adm. do Porto de Sines) e o Dr. Carlos Vasconcelos (Director Geral da MSC). 
Os confrades promotores da sessão foram o Comandante Ortigão Neves e o Prof. J. Paulino Pereira;
- 20 de Novembro de 2015, pelas 17h30 (Auditório Adriano Moreira).
“Consequências do Fecho da Golada do Tejo” Foram oradores: Eng. Hidrógrafo Mário Simões Teles 

(“Morfodinâmica da Região das Barras do Tejo”) Engº. José Gonçalves Viana (“Aproveitamento da Res-
tinga no caso do fecho das Goladas”).

Os confrades promotores da sessão foram o Eng. José Gonçalves Viana e o Eng. Óscar Mota;

3. Colaboração na Revista da Marinha 
Tal como nos anos anteriores, a Secção de Transportes prestou a sua colaboração na “Revista de Marinha” 

inserindo artigos de confrades que ocuparam em média 2 das páginas de cada um dos números daquela 
conceituada publicação. Esta iniciativa só é possível devido ao amável convite do Director da Revista e nosso 
confrade, Almirante Henrique da Fonseca.

SECÇÃO DE TURISMO - Presidente: Mestre João Martins Vieira

1 – Sobre a atividade desenvolvida em 2015 verificou-se o encontro regular dos membros da secção 
tendo-se realizado em 8 de junho pelas 1730 e em conjunto com a secção de Transportes uma Con-
ferência sobre ”Turismo e Cruzeiros em Lisboa” em que intervieram na abertura o Presidente da secção 
Prof. Dr. João Martins Vieira e no encerramento o Presidente da secção de Transportes Prof. Eng.º 
Paulino Pereira. Foram conferencistas o Dr. Barata Moura do Turismo de Portugal que dissertou sobre 
o “Inquérito A Passageiros De Cruzeiros Em 2014” e o Dr. Bruno de Macedo da Administração do Porto 
de Lisboa que falou sobre “O Novo Turismo Marítimo E Náutico Em Lisboa”. No final a numerosa assis-
tência participou num animado debate a aplaudiu os oradores.
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O Presidente da Mesa informou ainda que não foi possível, por várias razões, continuar a implemen-
tar o Plano de Atividades previsto em conjunto com outras secções.

2 – Em 28 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 2016, 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: Ana Cristina de Mendonça e Costa Pereira Neto (18905)
Vice- Presidente João Martins Vieira (19259)
Secretário- António Vermelho do Corral (18367)
Vice- secretário - Maria João de Mendonça e Costa Pereira Neto (18530)

ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA

 
Professor Doutor João Pereira Neto 

Diretor

 A base de dados informática da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL) era consti-
tuída em finais de 2015, por 58422 registos, tendo sido enriquecida este ano com 5149 novos registos.

Deram entrada este ano 567 novas monografias, mais 279 que em 2014. Este aumento deveu-se 
sobretudo, ao maior número de ofertas, que foram este ano 508. Receberam-se ainda 48 obras ao abrigo 
das relações de permuta e compraram-se 11.

O Dr. Benito Martínez, sócio da SGL e membro da Secção de Heráldica, Genealogia e Falerística, 
fez entrega a título de doação, de um fundo bibliográfico constituído por 153 monografias, que pas-
saram a fazer parte do acervo da nossa Biblioteca. Todo este acervo foi catalogado informaticamente e 
já se encontra disponível para consulta. Mencionem-se ainda outras individualidades como o Dr. Beja 
Santos e o Dr. Martins Vieira e, a nível institucional, o Instituto de Estudos Superiores Militares, que 
contribuíram também para o crescimento e diversificação do acervo.

No âmbito da política de permutas de publicações, em 2015 iniciou-se uma nova relação com o 
Museu de Lamego. Foram já recebidas algumas das publicações desta Instituição.

Actualmente, a BSGL conta com 70116 monografias, para além do riquíssimo e reconhecido acervo 
de publicações seriadas e documentação cartográfica.

A BSGL foi frequentada por 1617 leitores. Este número representa uma média de 147 leitores men-
sais. Em 2015, o mês com maior afluência foi Março e foi notório um crescimento do número leitores, 
no último trimestre do ano.

No ano de 2015, frequentaram a BSGL 95 novos leitores, maioritariamente portugueses (49,4%), e 
de outros países da CPLP (34,7%), destes 16,8% provenientes do Brasil.

A média etária dos novos leitores foi de 41 anos, na sua maioria professores, investigadores e estu-
dantes universitários.
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Este público realizava pesquisas para elaboração de publicações científicas (20%), trabalhos universi-
tários (24%), doutoramentos (21%) e mestrados (6%), para além de investigações jornalísticas, biográ-
ficas e preparação de exposições. Refira-se ainda um caso específico de dois investigadores que realiza-
ram as suas pesquisas para elaboração de um processo de candidatura a Património da Unesco.

Como tem vindo a ser habitual, predominaram as pesquisas sobre temas africanos, maioritariamente 
sobre Angola e Moçambique.

Quanto aos estabelecimentos de ensino, frequentados por estes investigadores, este ano demarca-
ram-se, a nível nacional a Faculdade de Belas Artes, o ISCTE, a Faculdade de Arquitetura de Lisboa e a 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

A nível de universidades estrangeiras, destacaram-se as universidades brasileiras: Universidade de 
S. Paulo, Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Paraná, Universidade Flumi-
nense, entre outras.

De assinalar também as investigações de estudantes provenientes da Universidade Agostinho Neto de 
Angola e da Universidade de Oriente de Santiago de Cuba.

De outros países mencionam-se a Nanyang Technological University d Singapura, a Boston Univer-
sity, a Universität Innsbuck e a University of Essex.

No âmbito das investigações realizadas na BSGL, deram entrada 22 processos de reproduções foto-
gráficas, das quais resultaram a realização de 128 imagens para fins académicos, editoriais e expositivos.

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, a BSGL tem vindo a organizar mostras 
bibliográficas, por ocasião de algumas conferências realizadas na Instituição.

Em 2015 estas mostras realizaram-se por ocasião dos seguintes eventos:
- Seminário “António Ferro – 120 anos depois do seu nascimento”, promovido pela Secção de Estudos do 

Património, Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística e Fundação António Quadros – 14-4-2015;
- Congresso Internacional “Os Jerónimos no Mundo Luso-Hispânico”, em que a SGL foi co-organiza-

dora – 22/25-6-2015;
- Conferência realizada no âmbito dos 100 anos da morte de Ramalho Ortigão – 27-9-2015;
- Fishing Through Time: Archaeoicthiology, Biodiversity, Ecology and Human Impact on Aquatic 

Environments - 18th Fish Remains Working Group – 28-9-2015 – 3-10-2015;
- Seminário Sítios e Materiais: (re)leituras e (re)interpretações, promovido pela Secção de Arqueolo-

gia – 14-10-2015;
- Colóquio Luso-Brasileiro Raízes Medievais do Brasil Moderno – 28-10-2015;
- A ERA no Litoral Sudoeste – Actuações Arqueológicas no âmbito do Programa POLIS, promovido 

pela Secção de Arqueologia – 17-12-2015;
No âmbito das visitas realizadas à SGL, acompanhadas pelo Senhor Professor Doutor João Pereira 

Neto, foram também realizadas pequenas mostras documentais, de acordo com o interesse de cada 
grupo. Das 21 mostras realizadas destaquem-se:

- Mostra sobre José Luís Monteiro, a pedido de um grupo de colaboradores da REFER e CP, acom-
panhado por familiares do Arquitecto;

- Mostra constituída por vários dicionários, concebida por ocasião da Universidade de Verão para 
intérpretes da Conferência do Parlamento Europeu – 29-7-2015;

- Aulas na BSGL do curso de Mestrado do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 
Universidade de Lisboa, pelo Senhor Professor Doutor Francisco Oliveira - 17 de Abril e 28 de Outubro; 

- Mostra documental sobre o Japão, organizada por ocasião da visita do Senhor Professor Ikunori 
Sumida, Director do Departamento de Estudos Luso-Brasileiros da Universidade de Estudos Europeus 
de Quioto, acompanhado pelo Senhor Arquitecto Eduardo Kol de Carvalho, sócio da SGL e Presidente 
da Comissão Asiática – 03-09-2015;
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- Mostra bibliográfica organizada por ocasião da visita de um grupo de individualidades da República 
da Geórgia a convite do Senhor Arquitecto Segismundo Pinto, na qualidade de Vice-Presidente da Sec-
ção de Genealogia, Heráldica e Falerística da SGL – 19-11-2015;

- Durante o 4º trimestre de 2015 foram exibidos na sala de Leitura da SGL, obras da autoria do 
Senhor Professor Doutor Óscar Soares Barata (1935 – 2015). Homenagem singela a uma das persona-
lidades mais marcantes da história recente desta instituição;

No que concerne a exposições organizadas por outras instituições, mencionamos este ano a realização 
da Exposição “Os Inquéritos [à fotografia e ao Território] Paisagem e Povoamento”, patente ao público no 
Centro Internacional das Artes José de Guimarães, em Guimarães, de Setembro de 2015 a Fevereiro 
de 2016. Foram expostos três mapas originais dos levantamentos executados na Expedição da Serra da 
Estrela, organizada pela SGL em 1881;

Ao abrigo de um Protocolo celebrado entre a SGL e o Instituto Politécnico de Tomar, uma aluna 
de Licenciatura em Conservação e Restauro, realizou um projecto na BSGL, com o objectivo de com-
preender o comportamento termo higrométrico da Biblioteca.

Durante o ano de 2015, prepararam-se as seguintes mostras, a realizar em 2016:
- Carlos Esterman – 1896-1976 – 120 anos do nascimento e 40 anos da sua morte;
- Padre Silva Rego – 1905-1986 – 30 anos da sua morte;
- António Cândido Pedroso Gamito – 1806-1866 – 210 anos do seu nascimento e 150 anos da sua morte;
Durante o ano de 2016, serão preparadas as seguintes mostras, a realizar em 2017:
- Padre Manuel da Nóbrega – 1517-1570 – 500 anos do seu nascimento;
- António Francisco da Silva Porto – 1817 – 1890 – 200 anos do seu nascimento;
- José Alberto do Oliveira Anchieta – 1832-1897 – 120 anos da sua morte;
- Ferreira Ribeiro – sócio da SGL – 1839-1917 – 100 anos da sua morte;
- Hermenegildo Capelo – 1841-1917 – 100 anos da sua morte;
- Sousa Martins – 1843-1897 – 120 anos da sua morte;
- David Lopes – 1867-1942 – 150 anos do seu nascimento;
- Abolição da Pena de Morte em Portugal (para crimes civis) 1867 – 150 anos;
A BSGL colocará à disposição dos seus leitores, todas as referências existentes sobre as temáticas refe-

ridas, para que possam servir de base de apoio a possíveis investigações.
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ACTIVIDADES DO MUSEU ETNOGRÁFICO

 
Professor Doutor Fausto Robalo Amaro 

Diretor

Doutora Manuela Cantinho 
Curadora

O Museu desempenhou as suas funções nas diversas vertentes com regularidade. Destacamos as 
seguintes actividades: 

I - Revalorização do espaço expositivo - Galeria Oriente
Dando continuidade às obras realizadas na Galeria Oriente durante o ano de 2014 e tendo em vista 

a abertura do Museu em 2016, foram efectuadas as seguintes tarefas:
- Guião da exposição.
- Design expositivo (plintos, caixas de luz, suportes de madeira, metal e acrílico para a colocação de 

objectos.
- Design gráfico (legendas e painéis).
- Acompanhamento da execução do equipamento expositivo e do material gráfico.
- Descrição e legendagem (português e inglês) dos objectos a expor.
- Produção dos textos (português e inglês) dos painéis introdutórios.
- Instalação de luzes pontuais no exterior das vitrinas.

II - Conservação e restauro das colecções
Limpeza e restauro de cerca de 300 objectos (China, Índia e Oceânia).
Conservação e restauro das treze estátuas (modelos de gesso), expostas no hall de entrada e na Sala Algarve.

III - Divulgação
Realizaram-se visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia. O número de visitantes 

– nacionais e estrangeiros – estima-se em 600 visitantes.

IV - Parcerias / Exposições
- Manuela Cantinho - comissária da exposição Memórias de um Explorador que se realizou no Museu 

da Câmara Municipal de Lagos, entre 23 de Maio e 27 de Julho de 2015.
- Carlos Ladeira – design gráfico, design expositivo e montagem da exposição Memórias de um Explo-

rador que se realizou no Museu da Câmara Municipal de Lagos, entre 23 de Maio e 27 de Julho de 2015.
- Manuela Cantinho - participação na exposição Kongo: Power and Magesty que se realizou no 

Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, inaugurada em Setembro de 2015.
- Manuela Cantinho - participação na exposição Art of Africa / Land of Spirits que se realizou no 

Museo delle Cultura de Milão, entre Março e Setembro de 2015.
- Carlos Ladeira - apoio à montagem de duas mostras realizadas no hall da SGL: A Falerística na 

Grande Guerra e a mostra relativa ao Dia do Mar. 
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V - Palestras/Comunicações 
- Manuela Cantinho - proferiu uma palestra no âmbito das “Comemorações dos 140 Anos da Socie-

dade de Geografia de Lisboa”, subordinada com o título O Espólio Cultural da Sociedade de Geografia 
de Lisboa: o Museu Etnográfico e Histórico, a Biblioteca e a Cartoteca, que se realizou na Sala Portugal a 
29 de Setembro de 2015. Após esta sessão seguiu-se uma visita guiada à exposição da Galeria Oriente.

- Manuela Cantinho e Carlos Almeida – apresentaram a comunicação Ivory in Kongo-Portuguese rela-
tions: some contributions, no âmbito da “6th European Conference on African Studies” que se realizou 
em Paris, entre 8 e 10 de Julho de 2015. 

- Manuela Cantinho – proferiu uma palestra subordinada ao título The American Collection’s in Portu-
gal: representations of identity, no âmbito do encontro da Union Académica Internacional (UAI), sobre a 
temática “La mirada europea a América, a partir del 1914: museos, colecciones e investigaciones”, que se 
realizou em Barcelona, entre 25 e 27 de Novembro de 2015.

VI - Fototeca / Digitalização /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico 
O sócio Carlos Ladeira deu continuidade às tarefas de digitalização e de cobertura fotográfica dos vários 

eventos realizados na SGL, bem como de resposta aos pedidos da Biblioteca e do Museu, a considerar:
- Cerca de 128 reproduções fotográficas e digitais (cartografia, livros e reservados). Tarefa que contri-

buiu para o enriquecimento do arquivo documental, bem como, para resultados financeiros que no ano 
em apreço atingiram o valor de 2.100€.

- Cobertura e acompanhamento fotográfico das várias actividades que se realizaram no âmbito das 
“Comemorações dos 140 Anos da Sociedade de Geografia de Lisboa”. 

- Cobertura de alguns eventos realizados na SGL: actividades das comissões e secções, realização de 
exposições e congressos e visitas de personalidades.

- Levantamento fotográfico dos trabalhos de adaptação e montagem da exposição da Galeria Oriente.
- Cobertura fotográfica da embalagem e saída do Padrão de Santo Agostinho para figurar na exposi-

ção Kongo: Power and Magesty (Nova Iorque).
- Cobertura fotográfica da embalagem das peças da SGL que estiveram patentes na exposição Art of 

Africa / Land of Spirits (Milão).
- Continuação da digitalização e acondicionamento das provas em papel e vidro.
- Cobertura e acompanhamento fotográfico das obras de conservação e restauro das treze estátuas 

(modelos de gesso), expostas no hall de entrada e na Sala Algarve.
- Cobertura fotográfica das operações de higienização e restauro dos objectos da exposição na Galeria Oriente.
- 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. 
- Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL, nomeadamente do seu 

Boletim (paginação, edição electrónica e tratamento de imagem e orientação gráfica).
- Concepção gráfica e acompanhamento editorial do cartaz e desdobrável relativo à exposição “Memó-

rias de um Explorador”, realizada nas instalações do Museu da Câmara Municipal de Lagos entre 23 de 
Maio e 26 de Julho de 2015.








