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Mensagem do Presidente 

NEWSLETTER 

Nº3 Março 2021 

Academia@marinha.pt 210984710 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa  

 

  No dia 31 de março do corrente ano foi difundida a seguinte mensagem: 

  

 

 

 

 

“Caríssimos Membros da Academia de Marinha e seus habituais frequentadores.  

 

Na última mensagem que vos dirigi antecipava que não seria possível voltarmos a ter 

sessões na Academia antes de 13 de Abril. Não errei, mas a minha expectativa de reabrir nes-

sa data saiu gorada já que, estando a abertura de todas as atividades culturais a nível nacional 

programada para se iniciar a 19 de Abril, teremos de atrasar o nosso início em mais uma se-

mana. 

Estando conscientes do mundo de incertezas em que nos movemos, mas nada se po-

dendo construir sem programação, anuncio assim o recomeço das nossas atividades para 

20 de Abril, p. f., Terça-feira. Oportunamente será difundido o calendário para os restantes 

dias desse mês. 

Entretanto, tiveram que ser canceladas 10 sessões ordinárias mais 2 extraordinárias o 

que, se somadas com as canceladas em 2020 pelas mesmas razões, equivale a quase um 

ano de atividade perdida. Tudo faremos para conseguir recuperar parte deste atraso ao longo 

dos meses que faltam criando algumas sessões extraordinárias, designadamente em algumas 

Quintas-feiras, compensando desta forma todos aqueles que há muito se dispuseram a cola-

borar com a Academia e têm visto as datas das suas apresentações ser sucessivamente adia-

das. 
  

Desejando a todos uma Santa Páscoa, espero voltar a vê-los já a 20 de Abril”. 

 

Academia de Marinha, 31 de Março de 2021 
 

O Presidente 

Francisco Vidal Abreu  
Almirante 
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 A  Academia de Marinha 

atribui anualmente pré-

mios no âmbito da História Marítima, 

das Artes, Letras, e Ciências.  

 Este ano, estão abertos os con-

cursos, até 30 de setembro,  para atri-

buição do Prémio “Almirante Sarmento 

Rodrigues”,  a um trabalho original no 

âmbito da História Marítima dos Portu-

gueses,  e também para atribuição do 

Prémio “Fundação Oriente - Embaixa-

dor João Deus de Ramos”, a um traba-

lho original no âmbito da História, Ar-

tes, Letras, Ciências e à presença por-

tuguesa na Ásia Oriental.  

 Aos vencedores dos prémios é 

atribuído o valor pecuniário de cinco 

mil euros, respetivamente. 

 Para além dos valores estipula-

dos, realça-se no regulamento dos pré-

mios acima mencionados, o facto de 

que os autores deverão entregar qua-

tro exemplares dos trabalhos a concur-

so, de acordo com as normas exigidas 

nas dissertações universitárias ou pré-

mios de outras academias. 

 Para mais especificações acerca 

dos critérios de participação nestes 

Prémios, os autores deverão consultar 

o regulamento do “Prémio Almirante 

Sarmento Rodrigues” e/ou do “Prémio 

Fundação Oriente”, no site da Acade-

mia de Marinha. 

 

 

 No âmbito das Artes Plásticas, 

anuncia-se a realização da XVI Exposi-

ção de Artes Plásticas, subordinada ao 

tema “O mar e os Motivos Marítimos”, 

que este ano terá um foco na viagem 

de Fernão de Magalhães. 

 As inscrições para esta exposição 

estão abertas até ao dia 16 de abril. 

 Quanto à sua inauguração, esta 

terá lugar no dia 8 de julho de 2021, às 

17:30, no Museu de Marinha. 

 Relativamente à legislação desta 

Exposição, é importante referir que a 

participação está limitada a duas obras 

por autor. 

 Estas obras devem seguir os crité-

rios mencionados no regulamento de-

nominado “Exposição de Artes Plásti-

cas”. 

 Para que as participações preen-

cham todos os critérios requeridos, os 

autores que pretendem apresentar as 

suas obras na categoria de Modelismo 

Naval, devem consultar, também no 

site desta Academia, o regulamento 

respetivo. 

 Todas as informações acima refe-

ridas estão disponíveis para consulta 

no site academia.marinha.pt, conforme 

o tutorial detalhado  que se encontra 

na página seguinte. 

   

Divulgação dos Prémios da Academia de Marinha 

Academia@marinha.pt 210984710 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa  
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Tutorial para consulta dos regulamentos dos  
Prémios da Academia de Marinha 

 

 

 

Academia@marinha.pt 210984710 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa  

Passo 1 — Clicar em Legislação 

Passo 2 — Consultar a Legislação do prémio desejado 

Passo 3 — Consultar a Legislação do prémio desejado 
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Vídeos das Sessões 

 

REALIZADAS EM 2019 

 Dando continuidade à produção e 

divulgação dos vídeos referentes às 

sessões de 2019, junto se anexam 

mais quatro vídeos.  O primeiro referen-

te à sessão de 12FEV19 – «A carreira 

de São Tomé no século XVI: navios, 

produtos e capitais», do Académico Ar-

lindo Caldeira. Um segundo vídeo su-

bordinado ao tema «Novas revelações 

da vida do Almirante Gago Coutinho», 

do Académico Rui da Costa Pinto, em 

19FEV19. Segue-se o terceiro vídeo 

alusivo à sessão de 21FEV19, intitula-

da «Uma relação entre Portugal e a 

Turquia em torno de Piri Reis», em que 

foi conferencista o Académico Malhão 

Pereira. Por último, o vídeo da sessão  

de 26FEV19, do nosso Académico Sil-

va Carreira, referente à sessão «O Mar 

do Sul da China - um desafio à CNUD». 

 Espera-se que, numa fase em que 

não se realizarão sessões presenciais, 

esta divulgação constitua uma boa aju-

da para que se mantenha a ligação à 

Academia de Marinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADAS EM 2020 E 2021 

 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  

Academia@marinha.pt 210984710 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa  

Para aceder aos últimos vídeos, basta clicar nas imagens abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=1vjlOYqQheA
https://www.youtube.com/watch?v=pRwjFZVGbj8
https://www.youtube.com/watch?v=6tPJEpkENEE
https://www.youtube.com/watch?v=v9OnItCwn2k
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XVI Exposição de Artes Plásticas  

 “O mar e os Motivos Marítimos” 

 

 

Academia@marinha.pt 210984710 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa  
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Prémio “Almirante Sarmento Rodrigues” - 2021 

 

 

Academia@marinha.pt 210984710 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa  
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Prémio “Fundação Oriente — Embaixador 

 João de Deus Ramos” - 2021 

 

 

Academia@marinha.pt 210984710 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa  
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Últimas Edições - Ano de 2020 
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Programa das Sessões 

Dia 20 - Terça-feira   

17:30 Horas 

 

“De Génova a Setúbal: Mar e Festas no casamento de D. Ana Dória com 
D. Jorge de Lencastre” 
 
Doutora Maria João Pereira Coutinho 

 

Dia 22 - Quinta-feira   

17:30 Horas 

 
“Estradas inteligentes: expectativas e desafios da mobilidade no futuro” 
 
Prof. Engenheiro Armando Teles Forte (Presidente da AORN) 

 
 

Dia 27- Terça-feira   

17:30 Horas 

 

“Nos 500 anos da chegada da 1.ª embaixada de Portugal à 
Abissínia (Abril 1520)” 

 
 

“A visão estratégica de D. João II. Antecedentes da 1.ª Embaixada à Abis-
sínia”  
 
Académico António Costa Canas 
 
“Nos 500 anos da chegada da 1.ª Embaixada de Portugal à Abissínia 
(Abril 1520)” 
 
Académico Manuel Cadafaz de Matos  

Academia@marinha.pt 210984710 Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 Lisboa  

ABRIL 2021 

 
Às terças-feiras, na Academia de Marinha, às 17h30, salvo indicações em contrário 

 


