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António Pereira de Matos (1874-1930):  

um protagonista esquecido do pensamento naval  

em Portugal nos princípios do séc. XX    

academia.marinha@marinha.pt | 210984710 | Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1149-001 

 N a viragem do séc. XIX 

para o séc. XX, a Europa atravessava 

um período de “Paz Armada” que pre-

cedeu o grande conflito cuja ocorrência 

já então se adivinhava. O rearmamento 

naval era então um imperativo para as 

nações marítimas, em particular para 

as que exerciam domínio colonial em 

África e na Ásia.  

 Foi um período marcado por refle-

xões sobre o poder naval, face à evolu-

ção dos fatores que o condicionavam. 

Estes desenvolvimentos e os textos fo-

ram acompanhados em Portugal, dan-

do origem a textos de longas e profun-

das reflexões relativas aos seus impac-

tos e às necessidades do País, onde 

sobressaíram as figuras dos futuros Al-

mirantes Fernando Pereira da Silva e 

Alfredo Botelho de Sousa, cuja influên-

cia marcou a Marinha até meados do 

século, e ainda o Comandante António 

Pereira de Matos. 

 Foi precisamente sobre António 

Pereira de Matos e do primeiro plano 

do estudo sobre o pensamento naval 

em Portugal na primeira metade do 

séc. XX, que  decorreu na Academia de 

marinha, em 20 de setembro, uma ses-

são cultural, tendo sido orador o  Aca-

démico Fernando David e Silva,  
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 D ando seguimento às tradi-

cionais sessões culturais, decorreu na 

27 de setembro, uma comunicação 

intitulada “O crime organizado trans-

nacional na dimensão marítima”, pro-

ferida pelo Vice-almirante Jorge Novo 

Palma. 

 Nesta comunicação o conferencis-

ta abordou a relevância atual da dimen-

são marítima do crime organizado 

transnacional, bem como da coopera-

ção interagências e multinacional na 

implementação de respostas abrangen-

tes ao denominado crime azul. 

 Para o efeito, e após um ponto de 

situação sobre os tipos de crime organi-

zado transnacional marítimo, concluiu 

existir a necessidade duma abordagem 

estrutural nova e abrangente às diver-

sas formas de crime marítimo, de forma 

a facultar maior eficiência na ação re-

pressiva. 

 A terminar, o orador ainda aprofun-

dou os casos particulares da pirataria e 

da pesca ilegal, não declarada e não 

regulamentada, uma preocupação 

emergente relativamente ao mar alto, 

na perspetiva da identificação de lições 

para a implementação de respostas co-

operativas.  

O crime organizado transnacional na dimensão marítima 
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Vídeos das Sessões 

Sessão Cultural “Melville e Turner – repre-

sentações marítimas e nostalgia nos alvo-

res da modernidade”, apresentada pelo 

Académico Mário Avelar, em 03MAI2022. 

 

 

Sessão de lançamento do livro “Veredas 

da Modernidade. Escrevendo o Mundo no 

Portugal de Quinhentos” da autoria da 

Académica Ana Paula Avelar, em 

05MAI2022. 

 

 

Sessão Cultural “A guerra na Ucrânia: O 

Mar na História e nas Estratégias”, apre-

sentada pelo Major-general João Vieira 

Borges, em 10MAI2022. 

 

 

 

Sessão Comemorativa do 1º Centenário da 

Travessia Aérea do Atlântico Sul, em 

17MAI2022. 

 

 

 

Sessão Solene do Dia da Marinha - Ciber-

segurança em Portugal e respetivas políti-

cas públicas, em 24MAI2022. 
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Para aceder aos últimos vídeos, basta clicar nas imagens abaixo 

REALIZADAS EM 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=EtR2XoitUAg
https://www.youtube.com/watch?v=4ATzLx1HYRg
https://www.youtube.com/watch?v=IwbSza8yh_U
https://www.youtube.com/watch?v=PrCnRiSl4Mg
https://www.youtube.com/watch?v=bNHdetg8YxQ
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Programa das Sessões 

 

Dia 04 – Terça-feira  
          

Direito dos conflitos armados  

Académico José Manuel Silva Carreira   
 

Dia 06 – Quinta-feira  
          

Apresentação do livro “COLOMBO GENOVÊS – O TIO ERRADO – Desconstrução e 
cronologias do grande embuste”  

Engº Carlos Alberto Calado 
 

Dia  11 – Terça-feira  
 
 

XVI COLÓQUIO LUSO-BRASILEIRO “Raízes medievais do Brasil moderno no  
Bicentenário da Independência”  
 

Dia 20 – Quinta-feira  
 

MESA REDONDA -  ciclo ECONOMIA DO MAR subordinado ao tema “PESCAS”  
Académico Álvaro Garrido (Coordenador/Moderador)   
Dr. Luís Vicente | Doutor Yorgos Stratoudakis | Dr.ª Rita Sá 
  

Dia 25 – Terça-feira  
 

            XI Ciclo de Conferências Luso-Italianas – “Património dos Italianos em Portugal”  

Transferências de saber militar e suas adaptações: as guerras de Itália na Expansão 
Portuguesa 

Académico Gonçalo Couceiro Feio  
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Outubro 2022 

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

Últimas Edições – 2022 
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