
                                     
 
 
 

Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar 2019 

A Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e a Câmara Municipal de Vila do Conde (CMVC) 
promovem conjuntamente uma jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar de 
2019 sob o tema “A Água: Condição da Vida na Terra”, um enlace plural da 
celebração dos 500 anos do início da viagem de circum-navegação Magalhães-Elcano 
(1519-1522) com a recente dramatização por parte das Nações Unidas dos riscos 
associados ao incumprimento do compromisso saído do Acordo de Paris de 2016 na luta 
contra as alterações climáticas, uma e outra assinaladas sob dois tópicos e em momentos 
diferentes: 
―  16 de novembro (sábado), Dia Nacional do Mar, em Vila do Conde, “O Mar Oceano 

na Descoberta do Mundo”. 
― 18 de novembro (2.ª feira), em Lisboa, na sede da SGL, “O Oceano e a 

Sobrevivência Global”. 
 

Convite 
O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e a Presidente da Câmara 
Municipal de Vila do Conde (CMVC) têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Ex.ma Família 
para participarem numa jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar de 2019 (16 
de novembro) sob o tema “A Água: Condição da Vida na Terra” que terá lugar em 
Vila do Conde em 16 de novembro (sábado) e em Lisboa (SGL) em 18 de novembro (2.ª 
feira). 

(Agradece-se a inscrição) 
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O Dia Nacional do Mar 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/98 (D.R. n.º 157/1998, Série I-B de 1998-07-10) 
institucionalizou o dia 16 de novembro como Dia do Mar, data de entrada em vigor em 1994 
da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o qual passou a receber a 
designação de Dia Nacional do Mar para distinguir o seu caráter luso de outros eventos 
similares, tais como, o Dia Europeu do Mar, o Dia do Pescador, o Dia Mundial dos Oceanos, o 
Dia do Marítimo e o Dia Mundial do Mar. 

 

Vila do Conde, 16 de novembro (sábado) 

Programa “O Mar Oceano na Descoberta do Mundo” 

—  15h00/15h45, na Nau Quinhentista, cerimónia de aposição inaugural do carimbo 
comemorativo do Dia Nacional do Mar, cujo desenho representa uma Nau 

Quinhentista com o significado de ser uma evocação às embarcações (naus, caravelas, 
barcas) que foram essenciais na descoberta do Mundo por via do Mar Oceano, agora 
realçada com a comemoração dos 500 anos da partida da viagem de circum-



navegação Magalhães-Elcano (1519-1522) de uma armada de cinco naus, tendo 
apenas completado a viagem a Victória, sob o comando inicial de Fernão de Magalhães 
e depois de Juan Sebástian Elcano, o qual largou de S. Lúcar de Barrameda como 
mestre da nau Concépcion. Em descobertas memoráveis, refira-se as naus Santa 

Maria de Cristóvão Colombo e a S. Gabriel de Vasco da Gama. O carimbo com a 
legenda “Dia Nacional do Mar”, “Nau Quinhentista (Séc. XVI)”, “CTT Vila do Conde” e 
“2019.11.16” foi criado por especial deferência da Direção de Filatelia dos CTT – 
Correios de Portugal, SA, que deste modo confere dignidade filatélica ao evento.  

—  15h45/17h00, no edifício da Alfândega Régia – Museu de Construção Naval, abertura 
de um posto de correio temporário para aposição pública do carimbo 
comemorativo com distribuição graciosa de um bilhete-postal que reproduz o cartaz do 
Dia Nacional do Mar. 

—  15h45/16h45, visita das entidades convidadas ao núcleo da Alfândega Régia – Museu 
de Construção Naval e Nau, com inauguração da mostra digital da SGL sobre “A 
Biodiversidade na Viagem de Circum-Navegação de Magalhães-Elcano (1519-

1522)”. 

—  17h00, sessão de evocação de “O Mar Oceano na Descoberta do Mundo” no 
edifício da Alfândega Régia – Museu de Construção Naval, sob a presidência da Dr.ª 
Elisa Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde: 
_Abertura. 
_“O significado da celebração da jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar”, 

representante da SGL. 
_“O Projeto da Nau Quinhentista”, com homenagem a todos que nele participaram, 

incluindo o Almirante Rogério d’Oliveira, autor do estudo científico. 
_Comunicação “O Estudo Náutico e Geográfico da Primeira Viagem de Circum-

Navegação por Avelino Teixeira da Mota em 1943”,  Comandante Carlos Baptista 
Valentim (Museu de Marinha). 

_Comunicação (sobre o significado da participação da comunidade vila-condense na 
descoberta do Mundo a partir do Mar Oceano) por orador a convidar pela Câmara 
Municipal de Vila do Conde. 

_Encerramento pela Dr.ª Elisa Ferraz com breves intervenções das entidades 
componentes da mesa da presidência. 

_Finale pelo Quinteto Clássico da Banda da Armada (a confirmar). 

_Fecho. 
 

Sociedade de Geografia de Lisboa, 18 de novembro (2.ª feira) 
Programa “O Oceano e a Sobrevivência Global” 

— 15h00/16h45, no auditório Adriano Moreira, colóquio “O Oceano e a Sobrevivência 
Global”, com moderação do Prof. Cat. João Pinto Guerreiro (Faculdade de Economia, 
Universidade do Algarve): 
_Abertura, com introdução pelo Contra-Almirante José Bastos Saldanha, Presidente da 

Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos da SGL. 
_“A importância do Oceano e da Criosfera para a Humanidade” evidenciada no 

Relatório Especial sobre Oceano e Criosfera num Clima em Mudança e da aprovação 
do Resumo para Decisores na 51.ª Sessão do Grupo Intergovernamental de 
Especialistas sobre Alterações Climáticas (IPCC), 20 a 24 de setembro de 2019, pelo 
Prof. Cat. Rui Perdigão (Universidade de Viena-Áustria e Coordenador do Grupo de 



Investigação Climate Change Impacts, Adaptation and Modelling (CCIAM-CE3C) da 
Universidade de Lisboa). 

_“O Contributo da Segunda Avaliação do Estado do Oceano para a Preparação da 
Agenda das Nações Unidas para a Década da Ciência Oceânica para o 
Desenvolvimento Sustentável (2021-2030) a apresentar em 2020, à 75.ª 
Assembleia Geral das Nações Unidas”, pela Prof.ª Cat. Maria João Bebianno 
(Coordenadora do CIMA ― Centro de Investigação Marinha e Ambiental da 
Universidade do Algarve e membro do Grupo de Peritos das Nações Unidas para a 
Avaliação da Qualidade do Ambiente Marinho incluindo os Aspetos 
Socioeconómicos). 

_“A Ciência da Sustentabilidade: Um desafio epistemológico?”: 
a) “A perspetiva multidisciplinar do CESAM ― Centro de Estudos do Ambiente e do 

Mar da Universidade de Aveiro”, pela Doutora Ana Isabel Lillebo (coordenadora 
do CESAM).  

b) Prof. Doutor Miguel Pires Amado (Instituto Superior Técnico e CERIS-
Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade).  

_Debate. 
_Encerramento. 

—  17h00, na sala Algarve, visita à Exposição temporária sobre Gago Coutinho na 
evocação dos 150 anos do seu nascimento e 60 anos da sua morte, organizada 
pela SGL. 

— 17h30, no auditório Adriano Moreira, sessão solene, presidida pelo Prof. Cat. Luís 
Aires-Barros, Presidente da SGL: 
_Abertura, “O significado da celebração da jornada comemorativa do Dia Nacional do 

Mar”, Contra-Almirante José Bastos Saldanha, Presidente da Mesa da Secção de 
Geografia dos Oceanos da SGL. 

_”Uma apreciação preliminar sobre o colóquio O Oceano e a Sobrevivência Global”, 
Prof. Cat. João Pinto Guerreiro.  

_Em memória dos sócios da SGL que se destacaram na Causa do Mar Português, 
apresentação pelos autores (presença a confirmar) do vídeo "O Mar que há em nós" 
da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, Açores, que foi vencedor em 2018 do 
Prémio Mário Ruivo ― Gerações Oceânicas com a finalidade de laurear anualmente 
um projeto original no tema “Conhecer e Interagir com o Oceano” realizado por 
alunos em contexto escolar, que registem em filme a importância do Oceano para a 
vida quotidiana e para o futuro da Humanidade. O Prémio é promovido pela 
Direção-Geral de Política do Mar, em parceria com a Direção-Geral da Educação e a 
Direção-Geral do Património Cultural 

_Preito singelo ao consócio Almirante Rogério d’Oliveira, pelo Almirante António Balcão 
Reis. 

_Intervenção de S. Ex.ª a Dr.ª Elisa Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de Vila do 
Conde. 

_Intervenção de S. Ex.ª o Almirante António Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior 
da Armada e, por inerência, Autoridade Marítima Nacional (a confirmar). 

_Intervenção de S. Ex.ª o Almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-
General das Forças Armadas (a confirmar). 

_Intervenção de S. Ex.ª o Ministro do Mar, Doutor Ricardo Serrão Santos (a 
confirmar). 



_Palavras de encerramento, Presidente da SGL. 
_Finale pelo Quinteto Clássico da Banda da Armada (a confirmar). 
_Fecho. 

 

Cartaz 
O cartaz do Dia Nacional do Mar de 2019 é uma conceção da designer Laura Saldanha que pretende 

assinalar o V Centenário da Viagem de Circum-Navegação Magalhães-Elcano (1519-1522) (em 

reprodução da respetiva Carta Comemorativa autorizada pela Estrutura de Missão para as 

Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão 

de Magalhães 1519-1522) e o Conhecimento Náutico Português que lhe está indelevelmente 

associado e é representado pela imagem de uma nau quinhentista Portuguesa (em cópia aprovada 

pelo Museu de Marinha da alegoria pintada por João Vaz de 1909). A imagem desta nau, representada 

no carimbo comemorativo, serve também para evocar, na jornada comemorativa de Vila do Conde, as 

embarcações (naus, caravelas, barcas) que foram essenciais na descoberta do Mundo por via do Mar 

Oceano. 
 

Participe nesta jornada.   Divulgue-a. 
 

Este convite é remetido pela Sociedade de Geografia de Lisboa, no âmbito da divulgação da sua atividade institucional, como seja no envio 
de convites e comunicações. Caso pretenda deixar de receber estes convites ou solicitar o acesso ou a atualização dos seus dados, poderá 
fazê-lo contactando-nos através de geral@socgeografialisboa.pt. 

 

CAlm José Bastos Saldanha, presidente da Mesa da Secção de Geografia dos Oceanos/SGL (96 444 73 48, jbsaldanha@sapo.pt) 

  


