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    Em 19 de março teve lugar no Auditório da Academia de Marinha uma Sessão Solene de entrega do Prémio 

“Almirante Teixeira da Mota” /2018.   

    Após agradecer a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado, o 

Presidente da Academia, Almirante Francisco Vidal Abreu, lembrou no seu discurso que “O patrono deste prémio - 

Almirante Teixeira da Mota – foi um insigne oficial da Armada, denodado investigador da história e ciências maríti-

mas, tendo prestado altos serviços à Marinha e à Nação e alcançado visível notoriedade além-fronteiras nos referi-

dos campos de investigação, designadamente nas áreas de navegação, cartografia e etnografia, tendo sido o segun-

do Presidente da Academia de Marinha. Alguns dos presentes foram seus alunos“. 
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    Relativamente ao prémio, o 

júri deliberou, por maioria, 

atribuir o prémio “Almirante 

Teixeira da Mota” /2018 ao 

livro “As pescas em Portugal”, 

do nosso Académico Profes-

sor Álvaro Garrido, e uma 

menção honrosa à obra sobre 

a Heráldica da Marinha “O 

Armorial da Marinha Portu-

guesa e da Autoridade Maríti-

ma Nacional”, da autoria do 

também nosso Académico 

António Manuel Gonçalves em colaboração com Senhor José Manuel Cabrita. 

    Seguidamente os CTT, representados pelo seu Chairman, Professor António Gomes Mota, juntaram-se à cerimó-

nia e lançaram um Inteiro Postal comemorativo dos 50 anos da Academia de Marinha, com a aposição do carimbo 

do primeiro dia.  
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    Depois da cerimónia de entrega dos diplomas, o premiado, Professor Álvaro 

Garrido, apresentou o seu livro “As pescas em Portugal”.   

    Para o autor, trata-se de uma obra que “oferece uma síntese histórica dos 

modelos de governação que atravessaram a indústria das pescas portuguesas 

durante a época contemporânea, em especial durante a ditadura corporativis-

ta de Salazar e Caetano (1933-1974) e durante o período democrático que se 

sucedeu à Revolução de 25 de Abril de 1974 e à adesão de Portugal à Comuni-

dade Económica Europeia, em 1986.”  

    A finalizar a sua comunicação, disse que as tensões de mudança introduzi-

das pelas alterações do Direito do Mar e os impactos internos e externos da 

transição para a Democracia, conduziram a indústria do pescado portuguesa a 

uma difícil adaptação às Zonas Económicas Exclusivas e à adesão à Política 

Comum de Pescas da atual União Europeia. 
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    No final da Sessão Solene, foi ainda inaugurada na Galeria, por Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Arma-

da, a Exposição dos Livros Editados pela Academia desde a sua criação em 1969 e descerrado o Vitral, denominado 

“Caravelas a Navegar”, da Autoria de Ricardo Leone de 1931, proveniente das reservas do Museu de Marinha, tes-

temunho representativo desta efeméride. 
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     Em 12 de março teve lugar, no Auditório da Academia de 

Marinha, a segunda sessão cultural conjunta com o Centro de 

Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão subor-

dinada ao tema: “Páginas da Marinha Portuguesa/ Património 

Cultural”. 

     Depois das palavras de abertura proferidas pelo Presidente 

da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, se-

guiu-se a comunicação apresentada pelo Académico José Ma-

nuel Garcia, intitulada “Em torno da génese do projeto da gran-

de viagem de Fernão de Magalhães”, que lembrou o dia 2 de 

março de 1518, data em que Fernão de Magalhães apresentou 

em Valladolid o seu muito ambicioso projeto de viagem às Mo-

lucas por ocidente ao futuro Carlos V, então apenas Carlos I rei 

de Castela. Para o conferencista, uma das grandes questões históricas que se coloca sobre este tema centra-se nas 

motivações que levaram o grande navegador a conceber tal projeto e quando o fez. 
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     Na segunda parte da sessão foi apresentada, pelo Académico 

Vítor Serrão, a comunicação “Contributos para a Iconografia Naval 

Portuguesa – os discursos de um quadro quinhentista em Lagos”. 

Tratou-se dum estudo de algumas representações náuticas existen-

tes na pintura portuguesa do século XVI, com destaque para um 

painel representativo de São Vicente, pertencente ao antigo retá-

bulo da igreja de São Sebastião em Lagos. O quadro, pintado em 

cerca de 1570 por um artista local designado Mestre de Lagos, in-

tegra um inestimável e diversificado conjunto de embarcações por-

tuguesas da época. 

     A terminar, O professor Doutor Martinho Vicente Rodrigues, 

Diretor do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Verís-

simo Serrão, agradeceu à Academia de Marinha, na pessoal do seu Presidente, o acolhimento dado à comitiva de 

Santarém, cumprindo-se assim o protocolo de cooperação entre as duas instituições. 
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    Em 14 de março teve lugar, no auditório da Academia de Marinha, a apresentação da 4ª edição do livro “Os Sub-

marinos na Marinha Portuguesa”, da autoria de Maurício de Oliveira e Outros, divulgado pela Editora Náutica Naci-

onal, cuja apresentação foi enfatizada pelo Dr. Paulo Sacadura Cabral Portas. 

    Trata-se de uma nova edição, revista e aumentada, que dedica um capítulo à atividade operacional dos submari-

nos Tridente e Arpão que constituem a V Esquadrilha. 

    Para o Editor, Vice-almirante Alexandre da Fonseca, este livro é uma “sincera homenagem a todos os Submarinis-

tas Portugueses”.  
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    Na sessão cultural de 26 de março foi lançado o livro das Atas do XV 

Simpósio de História Marítima “O Mar como futuro de Portugal (c. 

1223 - 1448). A propósito da contratação de Manuel Pessanha como 

Almirante por D. Dinis” e apresentada a comunicação “O domínio do 

rei nas águas interiores e no mar adjacente entre os séculos XII e XIX”, 

pelo Académico Fernando Gomes Pedrosa. 

    O Comandante lembrou que desde o início da Nacionalidade, no séc. 

XII, até à revolução liberal, no séc. XIX, o rei foi sem contestação se-

nhor e juiz supremo das águas interiores, da orla costeira e do mar ad-

jacente. Sublinhou ainda que, “nos rios navegáveis e na orla costeira os 

proprietários de terrenos confinantes só podiam ter instalações fixas de 

pesca e coutadas com autorização do rei. Nos rios e no mar o rei podia 

reservar para si algumas espécies ou onerá-las com tributação mais 

gravosa”. Os tributos e as jurisdições são identificados nas doações e 

nos forais e em todos os portos de mar o rei podia colocar juízes do mar, aos quais dava ordens diretamente.  

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

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

Sessão Cultural  
“O domínio do rei nas águas interiores e no mar adjacente entre os séculos XII e XIX” 

Livro das Atas do XV Simpósio de História Marítima  



Página 9 

     

       

 

 

   Até 30 de Setembro de 2019 está aber-

to o concurso para atribuição do Prémio 

“Almirante Sarmento Rodrigues”/2019, 

no valor pecuniário de cinco mil euros, a 

um trabalho original no âmbito da His-

tória Marítima dos Portugueses.  

 

 

 

 

 

 

 

    Até 30 de Setembro de 2019 está aberto 

o concurso para atribuição do Prémio 

“Fundação Oriente”/2019, no valor pecu-

niário de cinco mil euros, a um trabalho 

original no âmbito da História, Artes, Letras 

e Ciências ligadas ao Mar, e à presença 

portuguesa na Ásia Oriental.  

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

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

PRÉMIO “ALMIRANTE SARMENTO RODRIGUES”/ 2019 

PRÉMIO “FUNDAÇÃO ORIENTE”/ 2019 



Página 10 
academia.marinha@marinha.pt    210984710 
academia.marinha.pt 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMAS EDIÇÕES DA  ACADEMIA DE MARINHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 
Terça, 2 - 17:00   

CELEBRAÇÕES DOS 700 ANOS DA ORDEM MILITAR DE CRISTO 

A Ordem de Cristo. Da Fundação em 1319 a 1789 

Académico Alexandre de Sousa Pinto  

A Ordem de Cristo como uma Ordem honorífica: da Reforma Mariana aos nossos dias 

Dr. Paulo Jorge Estrela 

 

Terça, 9 - 15:00  

SESSÃO CULTURAL CONJUNTA  COM A UNIVERSIDADE DE AVEIRO   

 “Observação Oceânica e Modelação”   

O Instituto Hidrográfico na monotorização do Mar Português: avanços recentes e desafios futuros   

Dr. João Vitorino   

Modelação oceânica e aplicações aos ciclos biogeoquímicos e do carbono, no contexto das alterações climáticas 

Prof. Doutor Jesus Dubert   

Modelação numérica das condições ambientais no apoio às operações militares 

1º Tenente Luís Quaresma dos Santos   

Imagens de alta resolução da estrutura termohalina e processos oceânicos, utilizando métodos sísmicos 

Académico Luís Filipe Menezes Pinheiro 

 

Terça, 30 - 17:30  

A poesia restante do velho marinheiro 

Académico Joaquim dos Santos Félix António  

PROGRAMA DAS SESSÕES 


