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O ano de 2020 foi repleto em acontecimentos singulares e 

extraordinários que em muito impactaram a vida dos cida-

dãos e das instituições a um nível global. Apesar desse im-

pacto, foram grandes os esforços de muitos para que a ativi-

dade voltasse o mais rápida e aproximadamente à normali-

dade. 

Nestes esforços, a Marinha pôde contar com a sua Acade-

mia, que apesar de ter visto 20 das suas sessões canceladas 

e como tal adiadas fruto do contexto pandémico, nem por isso deixou de levar a cabo a sua missão de divulgação do 

conhecimento do mar e das atividades marítimas através da edição de 6 novas obras, da remodelação das suas ins-

talações e das sessões culturais, que voltaram a realizar-se a partir de setembro. 

Assim, no dia 15 de dezembro a Academia de Marinha marcou o Encerramento do Ano Académico 2020 através de 

uma sessão solene presidida por Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Maria 

Mendes Calado.  
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Esta presença, como fez questão de referir o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, 

garantiu à cerimónia toda a solenidade por ela exigida, premiando assim os esforços de todos os que contribuíram 

para que a Academia não parasse, e voltando a afirmar todo o apoio dado por Sua Excelência o Almirante CEMA ao 

setor cultural da Marinha. 

Inserida nessa solenidade e como reconhecimen-

to do esforço ao serviço da Marinha e do país, 

decorreu a cerimónia de imposição da Medalha 

Militar de Serviços Distintos, Grau Prata, ao Sar-

gento-Ajudante José dos Santos Maia, que atra-

vés do seu abnegado e brioso serviço, muito con-

tribuiu para que a Academia de Marinha levasse a 

cabo a sua missão. 

Após esta breve cerimónia, foi a vez do auditório 

ser premiado com uma brilhante reflexão sobre o 

comportamento dos homens em tempos de pan-

demia. Intitulada «Fugir para longe, depressa e 

por muito tempo. O comportamento dos Homens acossados pela Peste», da autoria da Académica Maria Helena 

da Cruz Coelho.  



Página 3 

Esta comunicação convidou a audiência a re-

lembrar que, por muito singulares e extraordi-

nários que sejam os tempos em que vivemos, 

eles estão longe de ser uma novidade para a 

humanidade como um todo. 

Focando a sua análise no período medieval, 

mais concretamente a pandemia de Peste Ne-

gra que assolou o «mundo conhecido» do sécu-

lo XIV, a Académica apresentou uma visão ex-

tensa sobre este fenómeno. 

Iniciando com uma pequena contextualização 

das origens e propagação da doença, fruto da 

bactéria Yersinia Pestis, a audiência foi guiada 

pela mão segura da Académica Maria Helena da 

Cruz Coelho ao longo de temas como a perce-

ção do carácter pandémico e contagiante da 

doença, da teorização da sua natureza à luz do 

conhecimento científico e teológico da época e de como a combater. 

Central à sua análise foi a consulta do Decameron, de Boccaccio, que através dos seus quadros apresenta quatro 

respostas dadas à Peste: a 

adoção de uma vida casta, 

alheia ao excesso; a assun-

ção desses excessos, apro-

veitando ao máximo os pra-

zeres da vida; a procura de 

um meio termo, mais co-

nectado com o mundo na-

tural; e finalmente a fuga, 

rápida, para longe e de lon-

ga duração, tal como o títu-

lo da comunicação anuncia-

ra. 
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Prazeres da Vida 
Paris, Bibliothèque nationale, Ms. fr. 6185, fl. 51, Valère Maxime, Faits et dits mémorables (meados séc. 
XV) 
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Finalizando, a conferencista debruçou-se sobre os devastadores efeitos sociais e económicos e as mutações que 

estes arrastaram consigo, fruto da terrível quebra demográfica trazida pela Peste. Foi assim necessário inovar, bus-

car novos meios de subsistência, o que em Portugal significou, por força da necessidade, ouvir o chamamento do 

mar e partir à Descoberta.  
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 A possibilidade de poder associar-se aos seus académicos na edição e lançamento de obras que se coadunem com a 

missão de divulgação de conhecimentos sobre o mar e a marinha, constitui-se para a Academia de Marinha como 

uma grata honra.  

Dando assim continuidade, não só à sua missão, mas também a uma das principais marcas do seu atual Conselho 

Académico – a intensa atividade editorial – a Academia de Marinha promoveu no dia 3 de dezembro uma sessão 

cultural de apresentação e de lançamento de duas obras por si editadas. 

A elaboração destas obras, com os títulos «A ação naval e diplomática portuguesa na grande China (1925-1928)» e 

«Gago Coutinho - a Navegação Aérea e a Navegação Marítima. Contribuição para o seu Estudo», foi da responsa-

bilidade, respetivamente, dos Académicos João Moreira Freire e José Malhão Pereira. 
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A apresentação das obras ficou a cargo, não só dos seus autores, mas também de um grupo de entidades por estes 

convidados e que proporcionaram intervenções de grande vulto, dando-se início à sessão com as intervenções refe-

rentes à obra «A ação naval e diplomática portuguesa na grande China (1925-1928)». 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira intervenção foi conduzida pelo Contra-almirante João Nobre de Carvalho que aproveitou esta oportuni-

dade para revisitar factos da história da China e de Macau, local onde prestou serviço. Sobre a obra destacou a lei-

tura interessante e erudita, proporcionando momentos de reflexão que, no seu caso, lhe permitiu relacionar a reali-

dade descrita com aquela vivida.  

De seguida falou o Embaixador António Jorge Mendes, também ele familiarizado com a China pela sua experiência 

profissional. Começando por uma curta caracterização do período dos anos 20 e 30 deste país, focou a cativante e 

informativa leitura que constitui a obra, fruto da ampla pesquisa e riqueza dos temas tratados, constituindo-se as-

sim como uma ótima fonte de informação sobre a história da China e da sua realidade atual. 

Fechando a apresentação da primeira obra, falou o seu autor, o Académico Moreira Freire, que além dos agradeci-

mentos ao apoio e edição da obra, fez uma resumida apresentação das fontes onde se inspirou para a realização 

deste trabalho, destacando a influência dos relatórios do Comandante Ivens Ferraz, dos quais considera a obra tri-

butária. 
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CALM João Nobre de Carvalho Emb.or António Jorge Mendes Académico João Moreira Freire 
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No respeitante à obra «Gago Coutinho - a Navegação Aérea e a Navegação Maríti-

ma. Contribuição para o seu Estudo», a apresentação foi realizada pelo Académico 

José de Arez Romão e pelo seu autor, o Académico Malhão Pereira. 

Iniciando a apresentação, o Professor Arez Romão começou por contextualizar o 

panorama político e social em que a Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul se 

realizou, destacando os efeitos que a Primeira Guerra 

Mundial e a Pandemia da Pneumónica tiveram em Por-

tugal, e como a Travessia se afirmou como um tónico 

para o espírito nacional. 

Quanto ao modo como a obra se debruça sobre o tema, considera que a mesma, atra-

vés da compilação de vários trabalhos do autor sobre o assunto, foca aquele que é o as-

peto menos conhecido e divulgado da Travessia – a Navegação – sendo por isso a sua 

edição muito oportuna. 

Concluindo a apresentação e a sessão, o Académico Malhão Pereira destacou que a obra é o fruto da sua colabora-

ção nas comemorações do nascimento e morte do Almirante Gago Coutinho, mas também da admiração pessoal 

por este grande português, admiração essa que o influenciaram de forma indelével, não só na elaboração desta 

obra, como na sua vida.  

Académico José Malhão Pereira 

Académico José de Arez Romão 
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A Academia de Marinha desde o início de 2019 passou a gravar as suas sessões. Pode ter acesso 
direto às últimas gravações através das imagens abaixo. Pode aceder a todas as gravações já publi-
cadas através do nosso site —  academia.marinha.pt 

 
Para aceder aos últimos vídeos, basta clicar nas imagens acima.    

https://www.youtube.com/channel/UCGhAnj5RCWOmxmEiBv3V6jg
https://academia.marinha.pt/pt
https://academia.marinha.pt/pt
https://youtu.be/XgKQxhk1Gcg
https://youtu.be/PUOdm8VbzR8
https://youtu.be/B7xsb7MS7hM
https://www.youtube.com/watch?v=WRMlK1SVrtM
https://www.youtube.com/watch?v=ANOZ4QZQldI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Z9Q_U9QiSWQ&t=23s
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Janeiro 
Terça, 12 - 17:30  

SESSÃO CULTURAL SOLENE 

ABERTURA DO ANO ACADÉMICO 2021 

 

Palavras do Presidente da Academia de Marinha 

Almirante Francisco Vidal Abreu 

 

«O Mundo pós Covid-19» 

Dr. Paulo Sacadura Cabral Portas 

 

A Sessão Solene será presidida por S. Exa. o CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA,  

ALMIRANTE ANTÓNIO MARIA MENDES CALADO  

 

Roga-se o uso do COLAR-INSÍGNIA  

 

Terça, 19 - 17:30  

O último fôlego reformista do século XIX: a Carta de Lei de 1 de setembro de 1899  

Professora Isabel Graes 

 

 

Terça, 26 - 17:30  

O Bergantim Real – Embarcações de gala da Casa Real portuguesa (1619-1818). História, modelos e tipologias  

Doutor Nuno Saldanha 

PROGRAMA DAS SESSÕES 


