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A Secção teve 3 reuniões regulares durante o ano de 2014, realizadas em 27 de Janeiro, 21 

de Julho e 3 de Novembro.  

Na reunião de 27 de Janeiro teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2014, 

na qual foi reconduzida a Mesa anterior, sendo constituída por: Silvino Pompeu Santos 

(Presidente), Sérgio Claudino (Vice-Presidente) e Luís Baltazar (Secretário).  

A Secção organizou durante o ano de 2014 quatro importantes eventos.   

No dia 28 de Janeiro teve lugar um colóquio sobre o tema “Rede Ferroviária de Bitola 

Europeia”, organizado conjuntamente com a Secção de Transportes. Teve a participação 

dos seguintes oradores: Prof. L. Aires de Barros, Presidente da SGL - “Apresentação”; Eng. 

L. Cabral da Silva - “Integração nas redes transeuropeias”; Eng. S. Pompeu Santos - “Uma 

solução prática e sustentável”; Eng. L. Mira Amaral - “A visão da indústria”. O evento foi 

muito participado, com mais de cinco dezenas de participantes 

No dia 26 de Março teve lugar uma conferência proferida pela Professora Idalina Sardinha, 

do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), intitulada " Projecto REHMINE: 

Contribuição para a Regeneração da Mina de São Domingos", a qual contou com cerca de 

uma dezena de participantes. 

No dia 30 de Maio teve lugar uma conferência proferida pelo Professor Paulo Dias Correia, 

Director-Geral da Direcção Geral do Território, sob o tema " O novo Regime da Política de 

Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo”, a qual foi também muito participada, 

com cerca de duas dezenas de participantes. 

No dia 6 de Junho foram organizadas as Jornadas “Os Jovens e o Território. O Projecto Nós 

Propomos! na Cidade de Lisboa”, destinado aos alunos do ensino secundário, com a 

apresentação de uma seleção de 6 trabalhos realizados na Escola Secundária de Maria 

Amália Vaz de Carvalho e no Colégio de Santa Doroteia, dos 7 trabalhos mais bem 

classificados. Tratou-se de um evento muito animado, com a presença de mais de seis 

dezenas de participantes, entre alunos, professores e familiares. 

No dia 10 de Novembro, teve lugar uma conferência proferida pelo Doutor João 

Vasconcelos, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche - Instituto 

Politécnico de Leiria, intitulada " Bioclima e habitação. A exposição ao frio como factor de 

risco da doença cardiovascular ", a qual contou com cerca de uma dezena de participantes. 

Em Setembro há que lamentar o falecimento do Ten. Cor. António Silva e Castro, um 

membro muito dedicado e activo da Secção. 
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