
Página 1 

    
     

           Caros Confrades e habituais frequentadores da Academia de Marinha,  
 
 Em 15 de fevereiro do corrente ano foi difundida a seguinte mensagem: 

 

 “Encarrega-me o Presidente da Academia de Marinha, Senhor Almirante Francisco Vidal 

Abreu, de informar todos os Académicos e seus habituais frequentadores que, face à recente renovação do  estado 

de emergência,  das medidas de contenção da situação pandémica dele decorrente e ainda da elevada probabilida-

de das mesmas se virem a prolongar durante o mês de Março, são canceladas a partir de hoje (15FEV21) todas as 

atividades culturais previstas por esta Academia. 

 Nesse sentido, as nossas atividades ficarão suspensas até ao período da Páscoa, cancelando-se todas as ses-

sões que tinham sido programadas até essa data, cujo reagendamento será oportunamente comunicado. 

Mais se informa que a primeira sessão agendada, sujeita a posterior confirmação, nunca será antes de 13 de 

Abril,  terça-feira.  

 Logo que possível será realizada uma reavaliação da situação. 

 Relembra-se ainda que para atenuar a interrupção das sessões presenciais e ajudar a manter a ligação de 

todos com a sua Academia, continuarão a ser divulgados, semana a semana, os vídeos das sessões realizadas em 

2019 e ainda não publicitados.”  

 

 Face ao atual desenvolvimento da situação da pandemia a nível nacional, reafirmo que fica desde já 

prolongado o encerramento de todas as atividades culturais até ao período da Páscoa. 

  

 Com cordiais saudações académicas,  

O Presidente  

Francisco Vidal Abreu, Alm 
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 A Academia de Marinha promove e divulga uma série de eventos e atividades. Dentro desta panóplia, po-

demos realçar os Simpósios, que se debruçam sobre tópicos relacionados com a história marítima e ainda, as expo-

sições que promovem as artes plásticas, como a pintura, a escultura e ainda o modelismo. 

 Devido à Academia estar organizada em duas classes, a classe de História Marítima e a classe de Artes, Le-

tras e Ciências, estes eventos realizam-se de dois em dois anos, alternando entre os simpósios  e as exposições.     

 Os simpósios de história marítima contam com quinze edições, desde 1992 e até 2017.  Estes relatam em 

detalhe as viagens dos portugueses pelo mundo e até mesmo a História da Marinha Portuguesa, contando assim 

com a colaboração de diversos académicos que nos fornecem a sua visão crítica e detalhada sobre o passado histó-

rico português. 

      No conjunto dos simpósios passou a existir também uma edição do simpósio de história do Oriente, inicia-

da em 2018, que relata em detalhe os principais aspetos sociais, técnicos e científicos das viagens dos portugueses 

pela Ásia.  

 Estes simpósios podem ser encontrados e consultados no site da Academia (academia.marinha.pt) clicando 

no menu do canto superior direito e acedendo à secção das Edições. Podem ser visitados posteriormente no sepa-

rador “D” (D- Simpósios de História Marítima) e no separador “E” (E - Simpósios de História do Oriente)  

 

Tutorial para “Navegar” e descobrir as novidades  
do portal da Academia de Marinha 
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 Na classe das Artes, Letras e Ciências destacam-se 

os catálogos das exposições, que contam com quinze edi-

ções até agora, também disponíveis na secção das Edições, 

clicando posteriormente no separador “J” (J- Catálogos de 

Exposições). 

 Salientam-se ainda os prémios atribuídos pela Aca-

demia, o prémio “Almirante Sarmento Rodrigues”, atribuí-

do a trabalhos académicos que visem a história marítima, o 

prémio “Almirante Teixeira da Mota”, atribuído a trabalhos académicos que consistam em diversas áreas que pon-

derem o mar. Mais recentemente, foi criado o prémio da “Academia de Marinha,” que se destina a “incentivar e a 

dinamizar a pesquisa e a investigação científica no âmbito da história das atividades marítimas portuguesas e das 

artes, letras e ciências no que diga respeito ao mar e às atividades marítimas e, em particular, à história da Marinha 

e da ciência náutica e cartografia portuguesas”.  

 Para além dos simpósios, exposições e prémios, podem igualmente ser consultados os vídeos das sessões, 

realizadas a partir de 2019 no canal da Academia de Marinha, disponível na plataforma Youtube. 

 O acesso a este canal pode ser feito diretamente no fundo da página da Academia, no separador denomina-

do “Vídeos da Academia de Marinha”. 

  

Tutorial para “Navegar” e descobrir as novidades  
do portal da Academia de Marinha 
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 Os textos correspondentes a estas sessões também são impressos em papel ao fim de cada ano académico e 

aparecem posteriormente nos livros denominados como Memórias, editados pela Academia de Marinha. 

 Todas as Memórias, datadas desde 1971 até 2019, estão também disponíveis para download ou consulta no 

site, clicando no separador “B” das Edições. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adicionando à vasta coleção de documentos e livros que podem ser encontrados nas Edições e às gravações 

das sessões na plataforma Youtube, destacam-se ainda as Newsletters. 

 As Newsletters tiveram o seu começo em janeiro de 2016, tendo como objetivo promover e divulgar todos 

os eventos acima mencionados. 

 Todos os números lançados até então estão disponíveis para consulta no fundo do site da Academia, no se-

parador “Newsletter” ao lado do separador das Edições. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Face à situação imprevisível em que nos encontramos, a prioridade da Academia de Marinha é manter a 

sua ligação com os académicos, disponibilizando assim todos os conteúdos e materiais por ela produzidos até ao 

presente. 

 

Tutorial sobre a pesquisa das Edições   
no portal da Academia de Marinha 
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AVISO  
XVI EXPOSIÇÃO "0 MAR E MOTIVOS MARÍTIMOS" - 2021  
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AVISO  
PRÉMIO “ALMIRANTE SARMENTO RODRIGUES” / 2021 
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AVISO  
PRÉMIO “FUNDAÇÃO ORIENTE – EMBAIXADOR JOÃO DE DEUS RAMOS” / 2021 
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REALIZADAS EM 2019 

 Dando continuidade à produção e divulgação dos vídeos referentes às sessões de 2019, junto se anexam 

mais três vídeos, um referente à sessão de 22JAN19 – «A extensão da plataforma continental — O Processo de ava-

liação», do Académico Aldino dos Santos de Campos,  outro alusivo à sessão de 29JAN19, intitulada «Os anteceden-

tes do cronómetro de Marinha: da decoração à precisão», em que foi conferencista o Académico Luís Couto Soares, 

e um terceiro, de 05FEV19, do nosso Académico Jorge da Silva Flores, referente à sessão «Um naufrágio e um so-

nho entre Macau e Nagasaki em 1685». 

 Espera-se que, numa fase em que não se realizarão sessões presenciais, esta divulgação constitua uma boa 

ajuda para que se mantenha a ligação à Academia de Marinha. 

REALIZADAS EM 2020 

 Encontram-se todos os registo de vídeo destas sessões disponíveis no site da Academia de Marinha. 

 (em vídeos da Academia de Marinha) - academia.marinha.pt 

 

REALIZADAS EM 2021 

 Junto se anexa o link do primeiro vídeo de 2021, Sessão Solene de Abertura do Ano Académico, realizada no 

dia 12 de Janeiro de 2021, intitulada «Mundo pós-Covid-19», tendo sido orador o Dr. Paulo Sacadura Cabral Portas.  

 

 

VÍDEOS DAS SESSÕES 

Para aceder aos últimos vídeos, basta clicar nas imagens abaixo 

https://youtu.be/wkceA5446Yw
https://www.youtube.com/watch?v=A4azg6GAslg
https://www.youtube.com/watch?v=YcIWP_Mjy58
https://www.youtube.com/watch?v=lEEv0f0mwTE&feature=youtu.be
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ÚLTIMAS EDIÇÕES  - ANO DE 2020  
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  Face ao atual estado de emergência e às medidas de contenção da situação pandémica dele de-
corrente,  foram canceladas as seguintes sessões: 

 

FEVEREIRO (QUATRO SESSÕES) 

 

02FEV21 - Dr.ª Edite Martins Alberto (a reprogramar) 
«Cativos/Resgatados dos séculos XVI/XVII»  
 
04FEV21 - SESSÃO CULTURAL CONJUNTA - FUNDAÇÃO OCEANO AZUL E ACADEMIA DE MARINHA - NO OCEANÁRIO 
(INICIA COM UMA VISITA ÀS 16H00 - CONFERÊNCIA ÀS 17H00) (a reprogramar) 
Subordinada ao tema: «Os grandes desafios do Oceano na próxima década» 
 
09FEV21 - Dr. Paulo Judá da Silva Santos  (a reprogramar) 
«Obras de pintores franceses sobre Portugal Marítimo (Século XVIII)» 
 
23FEV21 - Doutor João Pedro Simões Marques (a reprogramar) 
«Em torno da problemática do tráfico de escravos e da sua abolição, bem como do papel da Armada no combate 
ao tráfico ilícito» 
 

MARÇO (QUATRO SESSÕES) 

 

02MAR21 - Académico Artur Teodoro de Matos  e Prof.ª Doutora Maria do Céu Fraga (a reprogramar) 
 «O fim trágico da nau Nossa Senhora do Rosário e Santo André (1737): História e Literatura» 
 
09MAR21 - SESSÃO CULTURAL CONJUNTA - Academia de Marinha (AM) - Centro de Investigação Professor Doutor 
Joaquim Veríssimo Serrão  (CIJVS) – Na Academia de Marinha (a reprogramar) 
Subordina da ao tema: «Façanhas no espaço marítimo português  - Pedro Álvares Cabral» 
 
16MAR21 - SESSÂO SOLENE -Entrega do Prémio “ALMIRANTE TEIXEIRA DA MOTA”/2020 (a reprogramar) 
 
23MAR21 -  Subordinada ao tema: «O Convento de Mafra»( a reprogramar) 
Dr. Mário Pereira  (Diretor do Palácio Nacional de Mafra)  
«Santos da Casa» 
Mestre Isabel Yglésias  
«O Real Paço de Mafra do Magnânimo ao Clemente» 
Mestre Teresa Amaral  
«A Real Biblioteca de Mafra: arrumação e catálogos» 
 
25MAR21 - VISITA AO CONVENTO DE MAFRA (a reprogramar) 
 

 
* As sessões que foram canceladas serão reprogramadas para uma data a combinar  

com o (a) conferencista.  
 

PROGRAMA DAS SESSÕES 


