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    Em 8 de janeiro, em cerimónia presidida pelo Chefe do Estado-Maior da 
Armada, Almirante Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso, teve lugar 
na Biblioteca Teixeira da Mota a tomada de posse dos titulares dos cargos 
estatutários da Academia de Marinha para o triénio 2016/2018, eleitos 
em 17 de novembro de 2015 na Assembleia dos Académicos convocada 
para o efeito. 
 

A cerimónia de tomada de posse iniciou-se com a imposição, pelo Almi-
rante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao Presidente cessante, Almi-
rante Nuno Gonçalo Vieira Matias, da medalha Vasco da Gama, conferida 
pela “excelência e relevância do trabalho produzido (…) na superior con-
dução das iniciativas da Academia de Marinha, considerando que da sua 
ação resultou valioso contributo para a promoção da cultura naval bem 
como um contributo de excelência para a divulgação e prestígio da Mari-
nha”. 
 

Os titulares dos cargos estatutários para o triénio 2016-2018, são: 
Almirante Francisco Vidal Abreu, Presidente; Embaixador João de Deus 
Ramos, Vice-presidente, Classe de História Marítima; Contra-almirante 
Luiz Augusto Roque Martins, Vice-presidente, Classe de Artes, Letras e 
Ciências; Capitão-de-mar-e-guerra Herlander Valente Zambujo, Secretário
-geral; Prof. Doutor Vítor Conceição Rodrigues, Secretário da Classe de 
História Marítima; Dr. Paulo Judá da Silva Santos, Secretário da Classe de 
Artes, Letras e Ciências.  

 

NOVO CONSELHO ACADÉMICO TOMA POSSE 
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Sessão Cultural de 12 de janeiro 
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Em 12 de janeiro teve lugar a primeira sessão cultural de 2016, com a 
apresentação da comunicação “Cultura Artesanal e Viagens Oceâni-
cas: as práticas que modificaram os saberes do século XVI”, pelo aca-
démico Henrique Sousa Leitão. 
 
O orador fez uma abordagem às novas linhas de estudo relacionadas 
com as práticas náuticas dos portugueses, tendo salientado que “a 
expansão marítima da Europa nos séculos XV e XVI foi um fenómeno 
de repercussões imensas na história da Europa e do Mundo”. 

Sessão Cultural de 19 de janeiro  

Na sessão cultural de 19 de janeiro foi apresentada a comunicação 
“Fragatas Classe Vasco da Gama. Profissionalismo e Tecnologia. O 
Desafio superado”, pelo contra-almirante ECN Luís Filipe Xavier Cabri-
ta. 
 
Esta comunicação insere-se nas comemorações dos 25 anos da entre-
ga à Marinha Portuguesa das fragatas MEKO 200, batizadas “Vasco da 
Gama”, “Álvares Cabral” e “Corte Real”, cujo as receções decorreram 
em 18 de janeiro de 1991 nos estaleiros Blohm & Voss, em Hamburgo, 
para a primeira, e em 24 de maio e 22 de novembro do mesmo ano 
nos estaleiros HDW, em Kiel, para as outras duas. 

Sessão Solene de 26 de janeiro  

A 26 de janeiro, teve lugar a cerimónia de entrega do Prémio 
“Almirante Sarmento Rodrigues”/2015, ao Professor doutor Nuno 
Martins Ferreira pela obra premiada, “A institucionalização do ensino 
da náutica em Portugal (1779-1807)”. 
 
O autor falou das principais alterações que o ensino da arte de navegar 
conheceu na segunda metade do século XVIII, quando o cargo de cos-
mógrafo-mor deu lugar a uma instrução mais profissional, ajustada 
numa estrutura potenciada pelo aparecimento de academias especiali-
zadas para o efeito.  
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PRÓXIMOS EVENTOS 
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Fevereiro 
 

À terça-feira, na Academia de Marinha, às 17h30, salvo indicação em contrário 
 

2 
17:30 horas 
A Cartografia Hidrográfica oficial da via navegável do Douro 

Capitão-de-fragata João Delgado Vicente 

 

16 
17:30 horas 

A Nau Santa Catarina do Monte Sinai. 1516-1525. 

Académico José Virgílio Pissarra 

 

23 
17:30 horas 

Ciclo “Grande Guerra” – 1ª Conferência 

Política, Diplomacia e Ação de Força: os imediatos antecedentes do 23 de fevereiro de 1916 

Prof. Doutor João Moreira Freire 

AVISOS 

Horário da Sala das Publicações 
Às 3ª feiras, nos dias das sessões culturais, das 16:30 às 17:30  a sala de Publicações abre para aquisição de obras 
editadas pela Academia de Marinha. 

XIV Exposição de Artes Plásticas “O Mar e Motivos Marítimos”  

A Academia de Marinha, em colaboração com o Museu de Marinha, leva a efeito a XIV Exposição de Artes Plásticas 
nas modalidades de Pintura, Modelismo Naval e Escultura, subordinada ao tema “O Mar e Motivos Marítimos”, a 
qual se realiza de 8 de Junho a 4 de Setembro de 2016, nas instalações do Museu de Marinha. Os participantes 
deverão enviar para a Academia de Marinha, até ao dia 8 de Abril de 2016, os elementos exigidos de acordo com o 
regulamento da Exposição. O regulamento da Exposição de Artes Plásticas está disponível na secretaria e no portal 
da Academia de Marinha. 

Bibliotecas em Rede da Defesa Nacional  

Está disponível o acesso ao acervo da Biblioteca Teixeira da Mota no portal "bibliotecas.defesa.pt". 

 

 

https://academia.marinha.pt/PT/destaques/Paginas/XIIIExposiçaodeArtesPlásticas.aspx
https://academia.marinha.pt/PT/destaques/Paginas/2015_01_22.aspx

