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    Sob a presidência do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes Calado, teve lugar em 11 

de dezembro, no Auditório da Academia de Marinha, a Sessão Solene de Encerramento do Ano Académico de 

2018. 

    O evento iniciou-se com a entrega do colar-insígnia e respetivo diploma de Membro Efetivo da Classe das Artes 

Letras e Ciências ao Chefe do Estado-Maior da Armada e do diploma de Membro Honorário ao Almirante Nuno Viei-

ra Matias, anterior Presidente da Academia. 

    Após agradecer ao Almirante CEMA, o ter aceitado presidir à Sessão, o Presidente da Academia de Marinha, Almi-

rante Francisco Vidal Abreu, referiu o trabalho desenvolvido durante os três anos do Conselho Académico eleito 

no final de 2015. 
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    Assim, destacou os seguintes pontos: A manutenção da ativida-

de cultural das terças-feiras a que têm vindo a ser acrescentadas 

sessões extraordinárias, normalmente em conjunto com Universi-

dades ou Centros de Investigação, bem com o lançamento de li-

vros da autoria de académicos; A organização de ciclos de confe-

rências envolvendo dois, três ou quatro oradores; A realização dos 

três habituais concursos para prémios literários e artísticos e o 

Simpósio de História Marítima, tendo sido criado um Simpósio de-

dicado ao Oriente, bem como um prémio ligado à mesma temáti-

ca; A execução de sessões conjuntas com as outras academias na-

cionais, sempre que efemérides nacionais ou mundiais assim o jus-

tificaram; A produção de uma Newsletter de base mensal que re-

trata a atividade da Academia e a Revista da Armada passou a apresentar, em todos os seus números, uma página 

da responsabilidade da Academia; Os quadros de académicos foram anualmente renovados e rejuvenescidos, tendo 

sido admitidos neste triénio 51 novos membros; A criação estatutária do órgão Presidente de Honra da Academia,  

academia.marinha@marinha.pt     210984710 
academia.marinha.pt 

 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa 

Sessão Solene de Encerramento do Ano Académico  



Página 3 

associado à figura do Presidente da República; Atualização do Regulamento Interno e finalmente o lançamento do 

programa das “Comemorações dos 50 anos da Academia de Marinha”, que ocorrerão ao longo de 2019.” 

    Seguiu-se a comunicação do Académico Manuel Braga da Cruz, intitulada “O Mar na identidade nacional portu-

guesa”, na qual evidenciou, a importância do Mar como uma unidade na diversidade geográfica, na dimensão cul-

tural de Portugal como país latino, católico e atlântico. Considerou também que esse Mar se inscreve numa Epopeia 

passada, de importância geoestratégica atual e essencial numa perspetiva futura. 
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    Em 4 de dezembro decorreu, no Auditório da Academia, uma sessão comemo-

rativa no âmbito dos 100 anos da passagem da Marinha para o Alfeite, tendo sido 

oradores, o Comandante Luís Proença Mendes e o Académico Carlos Baptista Va-

lentim com as comunicações, “Base Naval de Lisboa – Presente e Futuro” e 

“Uma Base Naval em Lisboa para a Marinha Portuguesa: propostas e materiali-

zação”, respetivamente.  

    O Comandante Luís Proença Mendes, que comandou a Base Naval de Lisboa 

entre 2015 e 2018, referiu, na sua apresentação, 

as atuais capacidades da Base face à sua real di-

mensão e quais as perspetivas para um futuro 

próximo. Salientou ainda, que os principais e atu-

ais desafios para a Base Naval são a segurança, a 

gestão da floresta e a gestão dos diminutos recursos humanos e materiais. 

    O Académico Carlos Baptista Valentim, no seu enquadramento histórico,  lem-

brou que a necessidade de uma Base Naval em Lisboa, que proporcionasse aos na-

vios e às suas guarnições o aprovisionamento essencial, a reparação dos navios e o 

descanso das guarnições, se tornou um assunto estratégico. Para uma Marinha que 

se queria modernizar, o objetivo seria de transformar o Alfeite numa Base Naval, 

conforme decreto publicado em 1918. 
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Académicos António José Chrystêllo Tavares e Onésimo Teotónio Almeida   
Vencedores dos  Prémios da Academia Portuguesa da História  

A Academia Portuguesa da História atribuiu  à obra "A Estrada e o Tempo", do Embaixador António José 

Chrystêllo Tavares, o Prémio de História — Joaquim Veríssimo Serrão, patrocinado pela Fundação Eng. 

António de Almeida e ao livro "O Século dos Prodígios. A Ciência no Portugal da Expansão", de Onésimo 

Teotónio de Almeida, Professor na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, o Prémio Fundação Ca-

louste Gulbenkian — História da Presença de Portugal no Mundo. 
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EDIÇÕES DE 2018 DA ACADEMIA DE MARINHA 

NOVA EDIÇÂO DA  ACADEMIA DE MARINHA 

Na sessão cultural de 4 de dezembro foi apresentado 

e lançado o livro Memórias 2017.  

Esta recente edição da Academia de Marinha reúne 

os textos das comunicações apresentadas nas sessões 

culturais durante o ano 2017. 
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AVISOS 

Janeiro  

Dia 08 - 17:30  

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO ANO ACADÉMICO 2019 

A Sessão será presidida por sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional 

    
“Portugal e o mar: Identidade e património”  

Professor António Miguel de Morais Barreto   

 

Dia 15 - 17:30  

“Timor Lorosae: o nascimento de uma nação. A visão de um Médico-Naval“ 

Académico Luís Bronze dos Santos Carvalho   

 

Dia 22 - 17:30   

“A extensão da plataforma continental – O processo de avaliação” 

Comandante Aldino Santos de Campos  

  

Dia 29 - 17:30  

“Os antecedentes do cronómetro de Marinha: da decoração à precisão”  

Académico Luís Couto Soares  

PROGRAMA DAS SESSÕES 

O Presidente da Academia de Marinha, 

Almirante Francisco Vidal Abreu,  

deseja um Feliz Natal e um Bom Ano de 2019 


