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       SOCIEDADE HISTÓRICA 

  

 Termo do Mandato 
 
 1. Palavras de Despedida. 
 
 Neste editorial do Boletim Informativo, dirijo-me, pela nona e última vez, aos queridos associa-
dos e aos titulares dos Corpos Sociais, na qualidade de presidente da Direcção da Sociedade Histórica. 
Na verdade, os  Corpos Sociais que integro estão no termo do seu terceiro mandato – e para a generali-
dade dos respectivos titulares, incluindo eu próprio, também, o último –, o qual não pretendemos reno-
var, por que considerámos chegada a hora de devolver a palavra e o voto aos sócios, para que, nos pri-
meiros dias de Abril de 2020, elejam os Corpos Sociais para o triénio subsequente (2020/23), com no-
vos projectos e pessoas, estas, se possível, mais jovens. 
 O General José Baptista Pereira, presidente da mesa da Assembleia geral, convocou a sessão or-
dinária do órgão, para apreciação e votação do Relatório e Contas de 2019, Relatório e Parecer do Con-
selho Fiscal e Conhecimento da Certificação Legal da Conta pela SROC – Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas para 19 de Março próximo, o que exigirá a elaboração do Relatório e Balanço do exer-
cício findo no decurso do mês de Fevereiro. 
 O presidente da  mesa da Assembleia geral marcou, ainda, o acto eleitoral dos próximos titulares 
dos Órgãos Sociais para o dia 6 de Abril. 
 Os resultados provisórios apontam para nova situação de equilíbrio orçamental, com segundo 
resultado marginal negativo, em nove exercícios. A situação financeira foi, sempre, de equilíbrio orça-
mental, com sete balanços marginalmente positivos e dois marginalmente negativos, o que prova a sus-
tentabilidade da Sociedade Histórica, desde que a gestão se confine ao modesto orçamento anual de 
cerca de 300 mil euros. 
 Herdámos dos anos da troika o prático desaparecimento dos sócios empresariais e a drástica re-
dução do apoio do Estado, Município de Lisboa e Fundações Culturais, o que é extremamente limitati-
vo do projecto da Sociedade Histórica.  
 Pessoalmente, vivi os últimos quase dez anos com simultânea angústia e esperança. 
 Angústia, por um lado, pela sustentabilidade da Sociedade Histórica e pelo honrado cumprimento 
dos respectivos encargos, com óbvio destaque para os modestos vencimentos da sua pequena, mas mui-
to dedicada e competente, comunidade de trabalho. 
 A angústia prolongou-se por nove anos. Foi profunda e envelheceu-me bastante. 
 Nos primeiros vinte anos do século XXI, o apoio do Estado, Municípios, Fundações e tecido em-
presarial revelou-se pálida imagem – verdadeiro troco miúdo – do prestado, anualmente, à Sociedade 
Histórica pelo último Governador de Macau e do Império – General Vasco Rocha Vieira – na década 
final do século passado, cujas generosas disponibilidade e solicitude nunca é demais agradecer. 
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 2. Sustentabilidade. Legado Sande Lemos.  
              O inesquecível ano de 2019. 
 
 No ano de 2019, a Sociedade Histórica, na qua-
lidade de único legatário — por inexistência ou re-
núncia dos restantes — entrou, finalmente, na posse 
dos  Legados Correia de Lacerda (valioso acervo pic-
tórico) e Sande Lemos (património imobiliário e di-
reitos e obrigações conexas). A resolução dos com-
plexos problemas jurídicos inerentes ao Legado San-
de Lemos prolongaram-se por mais de uma década, 
mas, na sequência dos porfiados esforços da Direc-
ção, a que tenho a honra de presidir, e do Advogado 
constituído, o “dossier” aproxima-se do seu termo, 
garantindo  à nossa Instituição e aos próximos Cor-
pos Sociais uma situação de sustentabilidade real, no 
médio e longo prazo. 
 Sem prejuízo da necessária detalhada exposição 
ao Conselho Supremo e à Assembleia geral sobre a 
situação patrimonial presente da Sociedade Histórica, 
cujo património deverá, em princípio, ter-se elevado 
para 2 a 3 milhões de euros, pelo que se impõe a ur-
gente avaliação do património legado — aliás em 
curso — e a reavaliação da totalidade do activo. 
 Compõem o Legado Sande Lemos a proprieda-
de  nua de 2 (duas) fracções autónomas, em Lisboa, 
na Avenida de Roma, das quais são usufrutuários 
dois netos do Benemérito; a propriedade plena de 3 
(três) imóveis no Centro Histórico de Faro, e o usu-
fruto de um quarto edifício, também no centro histó-
rico de Faro; bem como 2 (dois) imóveis em Évora, 
um em propriedade plena e o segundo em compropri-
edade, pelo que que abrange 8 (oito) edifícios, em 
situações jurídicas diversas. 
 Necessário se impõe referir que o Benemérito 
— fora do âmbito do Legado — já havia doado à So-
ciedade Histórica um andar em Lisboa, na Avenida 5 
de Outubro, destinado ao financiamento da nossa Ins-
tituição, com especial destaque para o Prémio Aboim 
Sande Lemos — Identidade Portuguesa, de que foi 
instituidor, o qual vem sendo atribuído, anualmente, a 
inúmeras figuras de referência da Segurança e Defesa 
e das Ciências, Letras e Artes. 
 O andar da Avenida 5 de Outubro foi objecto, 
em 2018,  de profundas e onerosas obras de restauro, 
as quais ficaram concluídas em 2019, com o inerente 
rearrendamento do mesmo e a progressiva amortiza-

ção do referido investimento. 

 Considero a solução do Legado Sande Lemos o 
mais importante sucesso do triénio — e do ano de 

2019 — bem como uma das fundamentais medidas 

do últimos anos.  
 Parece, pois, resolvida — e bem — a recorrente 

questão da sustentabilidade da Sociedade Histórica. 
 

 3. Ajudas de Estado. 
 

 Não deixaremos, no entanto, de solicitar ao Pri-

meiro Ministro uma Ajuda de Estado, no montante de 

cerca de 300 mil euros – dois anos de massa salarial – 
para garantia dos salários da comunidade de trabalho 

no período que o Município prevê com a duração das 

obras de recuperação do Palácio da Independência. 
 Pediremos, também, à Fundação Gulbenkian 

um apoio de 100 mil euros, para a inventariação, ca-

talogação e empacotamento da Biblioteca da Restau-
ração e do Arquivo Histórico, bem como o pagamen-

to do restauro do óleo, do século XVIII, representati-

vo do Conjurado D. Miguel de Almeida (concluído), 
da Bandeira inicial da Comissão Central do 1.º de 

Dezembro de 1640 e da Tábua, do século XVI, ico-

nográfica do Cardeal Infante D. Afonso, de S. João e 
S. Paulo, Arcebispo de Lisboa, –  introdutor dos re-

gistos paroquiais obrigatórios – irmão de D. João II e 
do Cardeal-Rei (ambos em curso). 

 Por fim,  pediremos  à Fundação    Millennium- 

-Bcp – que, tradicionalmente, apoia a Sociedade His-
tórica na recuperação do património azulejar do Esta-

do – um subsídio destinado à recuperação da Fonte 

do Jardim, construída, no século XVIII, pelos Condes 
de Almada, a qual, infelizmente, se encontra em esta-

do de degradação extrema. 
 

 A Fonte do Jardim contém imagens do 1.º de 
Dezembro de 1640, que ilustraram os livros da Histó-

ria de Portugal dos últimos três séculos. 

  
 4. Recuperação e musealização do Conjunto  

              Monumental Palácio da Independência. 
 

 O Senhor Presidente do Município de Lisboa e 

a sua Vereação cumpriram, honrada e patrioticamen-

te, o compromisso assumido, perante o Senhor Presi-
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dente da República, a Assembleia da República, o 

Governo, a Sociedade Histórica e a Nação Portugue-
sa – nas Cerimónias dos Restauradores, dos últimos 

anos, sempre presididas pelo Chefe do Estado – no 

sentido do Município da capital financiar a recupera-
ção e musealização do Conjunto Monumental Palácio 

da Independência, com a instalação no edifício do 

Centro Interpretativo da Restauração e da Guerra da 
Aclamação. 

 Estão concluídos e submetidos à aprovação do 

Município os projectos de recuperação e reabilitação 
do Conjunto Monumental – Palácio da Independência, 

bem como do seu Jardim do século XVII –, entrando, 

de seguida, o Palácio em obras de restauro profundo.  
 A prevista recuperação e musealização será, 

aliás, a primeira após 1940 – ou seja, há oitenta anos – 

quando o Estado tomou posse do então Palácio dos 
Condes de Almada, ao Rossio, local da Conjura – ad-

quirido pela Comunidade Portuguesa do Brasil – desde 

então sede da Sociedade Histórica e depois de 1989, 
também, da Comissão Portuguesa de História Militar. 

 A Restauração de 1640 não só devolveu a Por-

tugal a soberania plena como tornou universal a Lín-
gua Portuguesa, pois se da Conjura não tivesse resul-

tado o Portugal Restaurado, o Português seria, hoje, 

mera língua regional ibérica – como o galego, o bas-
co ou o catalão – e não língua universal da nossa casa 

comum – usando a expressão do Papa Francisco – a 

terceira da Europa e a primeira do Atlântico Sul. 
 Aos nossos sucessores competirá a concretiza-

ção do restauro, musealização e decoração do Palácio 
da Independência e seu Jardim, Chaminés do Palácio 

e Trecho da Muralha Fernandina, às Portas de Santo 

Antão, estes os três referidos monumentos nacionais 
do Conjunto Monumental, edifício emblemático da 

Memória de Portugal, de Lisboa e da Baixa-Chiado, 

cujo histórico tecido urbano é candidato a Património 
Cultural da Humanidade – (Unesco). 
 

 5. Sociedade Histórica. Clube Unesco e 

              Portuguese Heritage Society. 
  

 Está concluído o protocolo com a Comissão 
Nacional da Unesco, reconhecendo a Sociedade His-
tórica como Clube Unesco, com a denominação de 
Portuguese Heritage Society. 
 A distinção – além de muito honrosa  –  coloca,  
definitivamente, a Sociedade Histórica no mesmo 

plano – que lhe compete – das quatro Academias, 

Comissão Portuguesa de História Militar, Sociedade 
de Geografia de Lisboa e Grémio Literário. 

 Na esteira da Heritage Foundation de Washing-

ton, a Sociedade Histórica pode-se, progressivamen-

te, assumir como  bolsa  de  pensamento  dos  agentes  

políticos, culturais, económicos e sociais, porquanto 

fica equiparada a Academia. 
 Necessárias são, no futuro próximo, algumas 

cirúrgicas alterações estatutárias que integrem as fi-

nalidades científicas  –  a par das patrióticas, cívicas, 
educativas e culturais – no objecto social, bem como 

criem o quinto órgão estatutário –  o Conselho Aca-

démico ou Científico –  e prevejam à publicação 
anual da Revista Independência, como órgão cientí-

fico da Sociedade Histórica e seu Anuário. 

 
 6.  Oferta Cultural do 1.º trimestre de 2020.  

      Bicentenário do Nascimento do General 

      António Maria Fontes Pereira de Melo. 

 
 No primeiro trimestre, procuraremos manter a 

Oferta Cultural nos planos de qualidade, diversidade e 

notoriedade com que os associados se vêm habituando. 
 Comemoraremos, também, o bicentenário do 

Nascimento do General António Maria Fontes Perei-

ra de Melo, ilustre militar e estadista do século XIX, 
presidente do Partido Regenerador, por diversas ve-

zes Ministro e Presidente do Ministério, – aliás, o 

Primeiro Ministro das Obras Públicas – a quem Por-
tugal e o Ultramar devem a primeira revolução in-

dustrial, grande carteira de Obras Públicas, e, princi-

palmente, quarenta anos de paz e desenvolvimento, 
no Reino e no Império (1851/1890). 

 O General Fontes Pereira de Melo foi o sétimo 

Presidente da Comissão Central do 1.º de Dezembro 
– antecessora da Sociedade Histórica – tendo-lhe 

sido na tarde do 1.º de Dezembro de 2019 dedicada a 

oração de sapiência nas cerimónias do Palácio, a car-
go do nosso ilustre associado e historiador Dr. João 

Abel da Fonseca. 

 Considerando a óbvia importância para Portu-
gal e para a Sociedade Histórica da figura de Fontes 

Pereira de Melo – o mais ilustre estadista da segunda 

metade do século XIX – a Sociedade Histórica ho-
menageará, obviamente, a memória do 7.º (sétimo) 

presidente da sua antecessora Comissão Central do 

1.º de Dezembro de 1640, no âmbito da Oferta Cul-
tural do 1.º trimestre do ano. 

 No plano da Compliance – rigoroso cumpri-
mento da lei pelos seus órgãos de aplicação – a Di-

recção, a que tenho a honra de presidir, criou, em 

Dezembro, a Provedoria do Associado,  como  repre-
sentante institucional dos sócios junto dos Corpos 

Sociais, com óbvio destaque, para a Direcção, tendo 

nomeado Provedor o Prof. Doutor Renato Epifânio, 
ilustre associado e Presidente do MIL – Movimento 

Internacional Lusófono, sócio extraordinário sedea-

do no Palácio da Independência. 
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 O Provedor do Associado fica convidado a par-

ticipar nas sessões da Direcção, em termos idênticos 
aos dos presidentes da Assembleia geral, Conselho 

Supremo e Conselho Fiscal.  
 

       7. Projetos possíveis de um homem de 75 anos.  
 

 No que a mim próprio concerne, concluídos se-
tenta e cinco anos de existência – dos quais, pelo me-

nos, os últimos cinquenta ao serviço de Portugal e do 

nosso Estado-Nação – desde o saudoso Serviço Militar 
Obrigatório (1971/74), – notável escola de Educação 

para a Cidadania e de Portugalidade, no qual aprendi a 

obedecer, dirigir, comandar e resolver situações de 
emergência – aos Governos de Portugal e Macau, pas-

sando pela administração e presidência de empresas e 

institutos públicos estratégicos, até ao cinquentenário 
da agregação à Ordem dos Advogados e ao Centenário 

do meu Querido e Saudoso Pai, – ocorrido a 28 de No-

vembro 2019 – de quem herdei os valores religiosos, 
humanos e cívicos; a honestidade, experiência, compe-

tência e sentido de Estado e de Justiça.  

 Comprometo-me, obviamente, a continuar a 
colaborar com a Sociedade Histórica no Conselho 

Supremo, bem como com outros projectos universitá-

rios, empresariais e de responsabilidade social e cul-
tural, nos quais estou envolvido, conquanto vá dar 

prioridade, nos próximos anos, a Deus, à Família, aos 

Amigos, aos Livros e às Viagens, estas as que a idade 
e a saúde me permitirem. 

 Na hora da despedida, não quero deixar de con-

fessar que abandono o longo período de presidência 
da Sociedade Histórica com alguma nostalgia. 

 Na verdade, estes nove anos enriqueceram-me  

muito nos planos humano e cultural. A minha cultura, 
histórica e humanística, é hoje muito superior à de 

2011, porquanto não só convivi, quotidianamente, com 

a aristocracia intelectual portuguesa designadamente 
através dos conteúdos de conferências, ensaios e arti-

gos, a que assisti, presidi ou tive acesso, como  benefi-
ciei da oportunidade de conviver com associados e ou-

tras figuras de eleição nas vertentes moral e social. 

  À Sociedade Histórica, seus associados e cola-
boradores, reconhecidamente agradeço o profundo 

enriquecimento  humano e cultural que estes nove 

anos de convívio me proporcionaram. O que nunca 
esquecerei. 
 

 8. Agradecimentos. 
 

 O agradecimento constitui sempre matéria 
complexa e controversa, pois a memória não é fiável 

e os lapsos são inevitáveis. 

 No plano interno,  devo  o meu reconhecimento  
aos Associados, –   que  me   quiseram distinguir,   nos  

nove anos a que presidi à Sociedade Histórica, com a 

sua confiança e simpatia – aos presidente da Assem-
bleia geral, General José Baptista Pereira e restantes 

membros da Mesa; presidente do Conselho Supremo, 

Almirante Henrique da Fonseca e restantes membros 
da Mesa; Juiz-Conselheiro e presidente do Conselho 

Fiscal, Prof. Doutor José Monteiro da Silva e demais 

membros do órgão pela correctíssima supervisão de 
nove anos de orçamentos e balanços; aos Contabilista 

Certificado e Revisor Oficial de Contas pelo rigor do 

acompanhamento de uma prolongada gestão financei-
ra que, praticamente, nunca se afastou do equilíbrio 

orçamental. 
 

 Aos Senhores Presidente da República, que 

honrou todas as Cerimónias do 1.º de Dezembro do 
seu mandato, com a presença e presidência das mes-

mas; Presidente Aníbal Cavaco Silva, que não só 

agraciou a Sociedade Histórica, em 2011, nos seus 
cento e cinquenta anos, com as Ordens do Infante 

Dom Henrique e Militar de Santiago da Espada, co-

mo, no termo do mandato – a 16 de Fevereiro de 
2016 – visitou a nossa Instituição para dela se despe-

dir; Presidente da Assembleia da República, que, 

pessoalmente   ou   representado   por  um  dos  vice- 
-presidentes, participou, sempre, nas Cerimónias do 

1.º de Dezembro; Primeiro Ministro, que a 28 de 

Março de 2016 escolheu a Sociedade Histórica para a 
Cerimónia de Referenda da Lei de Repristinação de 4 

(quatro) feriados nacionais extintos em 2015, dentre 

os quais o 1.º de Dezembro; Duque de Bragança, o 
qual não só agraciou a Sociedade Histórica com a 

Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila 

Viçosa – permitindo, querendo os associados, que a 
Sociedade Histórica se possa vir a denominar de Real 

Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 

como integrou a Fundação D. Manuel II, a que presi-
de, como sócio extraordinário; Procuradora-geral da 

República, que representou o Poder Judicial em todas 

as Cerimónias do 1.º de Dezembro do seu mandato; 
Ministro da Defesa Nacional, Chefes do Estado Mai-

or General das Forças Armadas e dos três Ramos, 

pelo carinho sempre dispensado à Sociedade Históri-
ca, reconhecendo o seu profundo ADN-Militar; Pre-

sidentes do Município, da Assembleia Municipal e 

Vereação da Câmara de Lisboa, sistematicamente 
presentes nas Cerimónias do 1.º de Dezembro e pro-

motores da irreversibilidade da recuperação profunda 

do Conjunto Monumental Palácio da Independência; 
Presidentes da Junta da Freguesia de Santa Maria 

Mayor e da EGEAC – Empresa Municipal de Equipa-
mentos e Actividades Culturais, pela permanente dis-

ponibilidade no apoio das actividades da Sociedade 

Histórica; Presidente do Movimento 1.º de Dezembro 
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de 1640, o qual, com o Desfile das Bandas Filarmó-

nicas de mais de trinta Concelhos e Freguesias do 
Continente, Regiões Autónomas e querida Olivença 

deu a indispensável projecção nacional às Cerimó-

nias do 1.º de Dezembro. 
 Palavra especial de gratidão aos Presidentes 

das 4 (quatro) Academias, Comissão Portuguesa de 

Histórica Militar, Grémio Literário, Sociedade de 
Geografia de Lisboa, Reitores das Universidades e 

Politécnico de Lisboa, Presidentes da Liga dos Com-

batentes, Cruz Vermelha, Cruz de Malta, Associação 
dos Deficientes das Forças Armadas, Causa Real, 

Real Associação de Lisboa, bem como ao Reverendo 

Prior de S. Domingos e demais sacerdotes que se 
disponibilizaram para presidir às cerimónias litúrgi-

cas da Sociedade Histórica. 

 Palavra especial de agradecimento à pequena, 
mas muito competente, dedicada, leal e amiga, co-

munidade de trabalho, a quem a Direcção, a que te-

nho a honra de presidir, e eu próprio devemos o 
apoio indispensável à recuperação da Sociedade His-

tórica da situação de insolvência técnica de 2011 pa-

ra a sustentabilidade actual e relativa velocidade de 
cruzeiro dos últimos anos.  
 

 9. In Memoriam. 
 

 Estava o presente editorial concluído, quando a 

Sociedade Histórica, seus Corpos Sociais e Associa-
dos foram confrontados com as tristíssimas notícias 

dos falecimentos, quase simultâneos, dos seus muito 

ilustres e antigos sócios, Eugénio Santos Roque, se-
cretário-relator do Conselho Fiscal, Dr. Carlos da Sil-

va-Gonçalves, decano do Conselho Supremo, e Prof. 

Doutor António Maria Pinheiro Torres, sócio benemé-
rito. O associado Eugénio Roque distinguiu-se pela 

extrema competência e rigor no exercício das suas 

funções de supervisão financeira do Conselho Fiscal. 
 O associado Carlos da Silva-Gonçalves foi dis-

tintíssimo director-geral do Ministério da Educação e 

dirigente, muito activo, da Sociedade Histórica, bem 
como decano do Conselho Supremo. 

 O associado Prof. Doutor António Maria Pinhei-

ro Torres era sócio benemérito da Sociedade Históri-
ca, à qual doou a sua valiosa biblioteca jurídica e ge-

neralista. Pertencia a uma ilustre família de juriscon-

sultos portuenses, tendo-se distinguido em muitos 
anos de brilhante docência universitária na UAL—

Universidade Autónoma de Lisboa. 

 Curvamo-nos perante a memória dos queridos 
amigos que partiram para a Casa do Pai e manifesta-

mos às Suas Famílias o nosso grande desgosto. 
 

José Alarcão Troni  
(24.º Presidente da Direcção) 

Presidência da República 
 

 É com grande satisfação que a Sociedade Histó-
rica regista que no dia 19 de Dezembro o Presidente da 
República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, con-
decorou o Almirante Nuno Vieira Matias, presidente 
emérito do Conselho Supremo da Sociedade Histórica, 
com a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.  
 A cerimónia, realizada de forma muito discreta, 
dado o internamento do Almirante para uma pequena in-
tervenção cirúrgica, contou, ainda, com a presença dos 
familiares mais próximos e do Chefe da Casa Militar do 
Presidente, o Ten. Gen. do Exército, João Vaz Antunes.  

5592 – Maj. Gen. Cristovão Manuel Avelar de Sousa; 
5593 – Eng.ª Cidalisa do Carmo Reis Patrício; 
5594 – Manuel dos Santos Ferreira; 
5595 – António Fortes Ramos; 
5596 – D.ª Imbraíma Prazeres Mata Angelino; 
5597 – D.ª Maria Hortência Teixeira; 
5598 – Dr.ª Maria Albertina Bettencourt Ferreira; 
5599 – D.ª Maria Odete Martins Coelho Simões; 
5600 – Dr.ª Matilde Pinheiro; 
5601 – Ten. Cor. João Manuel Ivo da Silva; 
5602 –  João Manuel Almeida Sousa; 
5603 – D.ª Maria José Reis Pimentel Martins Galvão; 

5604 – Coronel Vítor João Lopes de Brito; 

5605 – D.ª Maria de Lourdes Santa Rita Fernandes; 
5606 – Dr.ª Palmira Jesus Antunes Domingues;  

5607 – Luís Fernando de Almeida Farinha; 

5608 – D.ª Joaquina de Almeida Nunes Flor; 

5609 – D.ª Alzira da Conceição Gonçalves;   
5610 – Dr.ª Carla Maria Conceição Freitas Miranda; 

5611 – D.ª Maria Beatriz Bernardino Mota Vargas; 

5612 – Dr. João Manuel de França Dória Nóbrega; 

5613 – Eng.º José Manuel Ferreira Salgueiro; 

5614 – Eng.º José Augusto Traça Duarte Madeira; 

5615 – Dr.ª Maria Augusta Paula; 

5616 – Dr.ª Zulmira Gomes da Cruz; 

5617 – Dr. Luís Miguel da Palma Dias Gonçalves; 

5618 – Dr.ª Virgínia Maria Ferreira de Andrade; 

5619 – Dr.ª Carminda Maria Pires Lopes; 
5620 – Dr. Paulo Jorge Antunes Gomes; 
5621 –  Jorge Alberto Antunes Fresco  

5622 – Dr.ª Maria Perpétua Rosalino Pagou; 

5623 – Dr. Manuel de Arriaga Correia Guedes; 

5624 – Dr.ª Josefina Maria da Silva Pereira Gomes; 

5625 – Victor Manuel Gaspar Santos; 

5626 – Pedro Silva Formozinho Sanchez; 

5627 – Dr. Sílvio do Nascimento Milagre; 
5628 – Eng.ª Maria Celeste Franco Coimbra; 

5629 – Coronel José Alberto de Carvalho Aparício; 

5630 – José António Rocha Batista; 
 

Agraciamento 

Novos Sócios 
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5631 – Dr.ª Ana Bela de Jesus Pereira; 

5632 – D.ª Maria Virgínia Correia Blazquez; 

5633 – D.ª Maria Carlota Teixeira da Costa Abreu;  
5634 – Dr.ª Maria Helena Cardoso Teixeira Simões; 
5635 – D.ª Maria José Pargana Dionísio; 

5636 – D.ª Barbara Raquel Vaz Loureiro; 

5637 – D.ª Constança Abelaira Lino Marques; 

5638 – Dr.ª Diana Cristina da C. Cardoso Tavares; 

5639 – Dr.ª Maria Luísa Fidalgo Pessoa Rolão; 

5640 – Dr.ª Maria Teresa Gonçalves Teixeira; 

5641 – Manuel Augusto Alves da Cunha; 

5642 – Frei Pedro Nuno Antunes Ferreira; 

5643 – Dr.ª Helena Afonso; 
5644 – D.ª Maria Leonor Vale Afonso; 
5645 – Dr. Alfredo José de Jesus de Souza; 

5646 – Dr.ª Maria de Lurdes Alexandre Ferreira; 

5647 – Enf.ª Aida Maria Diniz Pereira; 

5648 – Loic Alam Jean Henri  Le Cam; 
5649 – Vasco Callixto; 
5650 – Doutor Luis Ângelo Pereira Galvão; 

5651 – Dr. Alexandre Lafayette  Estêvão da Silva; 

5652 – D.ª Maria da Conceição de Jesus; 

5653 – D.ª Maria Helena Nunes Correia e Silva; 

5654 – D.ª Maria da Conceição de Jesus Ferreira; 

5655 – Mestre Pedro Latoeiro; 

5656 – General João Carlos de Araújo Geraldes; 

5657 – Juiz Cons. Eurico Manuel Ferreira Pereira; 

5658 – D.ª Maria Luísa da Trindade Franco; 

5659 – D.ª Ana Paula Godinho Varela Remígio; 
5660 – Mestre Carlota Maria Garcia de Oliveira; 

5661 – Dr.ª Maria Manuela Ferrão Costa Faria; 

5662 – Dr.ª Maria Luísa Viana de Paiva Boléo; 

5663 – Dr.  Manuel d'Ascensão António; 
5664 – Dr. Rui Manuel Cordeiro Vieira Rasquilho; 

5665 – Embaixada da Ucrânia; 

5666 – Carlos Alberto Ferreira Augusto; 
5667 – Dr.ª Maria Alcina Adriano Garcia Magro; 
5668 – Dr.ª Maria do Pilar David dos Santos;  

5669 – Dr.ª Maria Isabel Potier Freire Bordalo; 

5670 – Dr.ª Odete Conceição Rodrigues Vieira; 

5671 – Pedro Telmo Rodrigues Vieira; 
5672 – Dr.ª Gabriela Alves Garrido Zeferino; 

5673 – Tomás Severino Pinto Bravo; 
5674 – D.ª Maria Teresa Brunner; 
5675 – João Santos Jesus; 

5676 – Gonçalo Vidal Palmeira; 
5677 – Sergio Lazzaretti; 
5678 – Doutora Isabel Augusta Tavares Mourão; 

5679 – Dr.ª Madalena Elisabete Ferreira Jordão; 

5680 – Dr.ª Maria Madalena Gonçalves da Costa; 
5681 – Ten. Cor. Pedro Marquês de Sousa;  

 

5682 – Dr.ª Maria Cristina Araújo Simões Arouca; 

5683 – Dr. Pedro Manuel Tinoco de Faria; 

5684 – Dr. Horácio Moita Francisco; 

5685 – D.ª Svetlana Golubeva; 

5686 – Dr. Rafael Zamith Pereira; 
5687 – Joaquim Fernando Pinheiro Lourenço; 

5688 – Ten. Cor. Fernando da Rocha Ribeiro; 

5689 – Dr.ª Maria José Pinheiro Portugal; 

5690 – D.ª Maria Martins do Nascimento Brito; 

5691 – Dr. Luís António Vasconcelos (Alvaiázere); 
5692 – Comandante João Manuel do Carmo Silva; 
5693 – Doutor António Manuel Martins do Vale; 

5694 – Dr.ª Inês Caldeira; 

5695 – Comandante Luís Jorge Semedo de Matos; 

5696 – Eng.ª Alda Peres Frazão Pereira; 

5697 – Amílcar Manuel Tavares Barata Salgueiro; 

5698 – Doutor José Cândido Garcia Dominguez; 

5699 – Dr.ª Lúcia Maria de Oliveira Lobo Ribeiro;  
5700 − Dr.ª Maria Alda Tavares Barata Salgueiro; 
5701 − Dr. António Carlos de Barros Callixto; 
5702 − Dr. Raúl Andrade e Castro Cansado Paes; 
5703 – Doutor José Mendes Rodrigues Bento; 
5704 − Dr. João Pedro Rangel Costa Martins; 
5705 − Dr. Luís Filipe Baptista da Cunha; 

5706 − Dr.ª Maria Rosa Ferreira da Silva Castro; 
5707 − Dr.ª Ana de Lourdes Garcia; 

5708 − D.ª Maria Guilhermina Ferreira da Silva; 
5709 − Dr. Luís Filipe Correia Mendes; 
5710 − Dr.ª Maria Georgette  Carmo Simões; 
5711 – Mestre António Matias de Noronha e Lorena; 
5712 − Dr. João Pedro Caetano de Barros; 
5713 – D.ª Maria Sara Franco Caiado de Figueiredo; 
5714 − Dr.ª Maria Georgina Amaral de Oliveira; 
5715 − Mário Lopes Cordeiro da Costa; 
5716 − Álvaro Manuel de Oliveira Faria; 
5717 − D.ª Isabel Graça Alves Faria; 
5718 − Sociedade Representações Gambrinus; 
5719 − Dr. Paulo Gabriel  Falcão Silva Tavares; 
5720 − Dr.ª Maria de Aires Aleluia Martins de Palma; 
5721 − D.ª Victória Campaniço Fonseca; 
5722 − Dr. Amadeu António Pereira Lopes Sabino; 
5723 − Dr.ª Anamaria Filizola; 
5724 − Barão Dr. Thomas Gerhard Hall de Beuvink; 
5725 – Almirante Luís Manuel Macieira Fragoso; 
5726 − Dr.ª Luzia António Moniz Pessôa Lopes; 
5727 − Prof. Doutor Vítor Amaral de Oliveira; 
5728 − Dr. José Carlos da Fonseca; 
5729 − Dr. Davico Piero Lorenzo; 
5730 − Dr.ª Ângela Antunes de Araújo; 
5731 − Dr.ª Maria João Homem Monteiro de Barros; 
5732 − Dr.ª Maria Margarida Machado Oliveira; 
5733 − Dr. Nuno Maria Pignatelli Nunes Pereira; 
5734 – Dr.ª Maria Teresa Pereira dos Santos Pires; 
5735 – Mestre Maria Madalena Carvalho Requixa; 
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5736 − Prof. Doutor Jacques Brasseul; 
5737 − Dr. João Pedro Galvão Taborda Monteiro; 
5738 – Mestre Maria Isabel Homem Leal de Faria; 
5739 − Luís Manuel Diniz Ornelas do Rêgo; 
5740 − Dr. Fernando de Castro Brandão; 
5741 – Mestre João Aníbal Heitor Ratinho; 
5742 – D.ª Isabel Maria Paulino Jesus Caldeira Pires;  
5743 – Dr.ª Maria Irene Sobreiro Baptista Sequeira; 
5744 – Dr.ª Maria João Lobo; 
5745 – Dr. Elliot Théo Édouard Schmeltz; 
5746 – Dr.ª Maria João Oliveira Palmeiro Ribeiro; 
5747 – D.ª Maria Antónia Schwalbach Perestrello; 
5748 – Dr.ª Patrícia Akester; 
5749 – Nuno Filipe Nabais da Silva Freire; 
5750 – Coronel José António Anjos de Carvalho; 
5751 – Dr. Bruno Miguel Ribeiro de Castro; 
5752 – Dr. Manuel Jorge Vilar Machado Barqueiro; 
5753 – Dr.ª Lurdes Custódia Tavares Lopes; 
5754 – D.ª Maria Cristina Antunes Monteiro; 
5755 – Visconde de Sacavém; 
5756 – Ten. Cor. Manuel da Silva Francisco; 
5757 – Mestre Luís Filipe Gonçalves Marques; 
5758 – Dr. António Pedro Paramés Paz; 
5759 – Pedro Miguel Santos de Sampaio Nunes; 
5760 – D.ª Cidalina Correia Leal dos Ramos; 
5761 – D.ª Maria Amália do Nascimento Simões Vaz; 
5762 – Eng.º Fernando Santos Silva; 
5763 – Enf.ª Maria Gabriela Prata Simões; 
5764 – Doutor Fernando Barata de Freitas; 
5765 – D.ª Regina Maria Martins da Costa; 
5766 – D.ª Maria Bárbara Gonçalves José Alegria; 

5767 – Eng.ª Maria de São Luís dos Santos Pinto; 

5768 – D.ª Ana Júlia dos Santos Nobre; 

5769 – Dr.ª Maria do Carmo Morgado Sobreira; 

5770 – Mestre Alexandre Macedo Lopes Simões; 

5771 – Mestre Pedro Alexandre Alonso Pimenta; 

5772 – Doutor Rui António Costa Oliveira; 

5773 – Eng.ª Maria Zaíra Rocha Sinde Caldeira; 

5774 – Dr.ª Margarida Mafalda Tavares de Almeida; 

5775 – Dr.ª Vera Pinto Teixeira Patrício Gouveia; 

5776 – Juiz Carlos de Carvalho Martins; 

5777 – Dr.ª Maria de Fátima Barros Ramos Branco; 

5778 – Kevin Derek Couling; 

5779 – Dr.ª Vanda Maria Simões da Silva; 

5780 – Eng.º Joaquim Manuel Ramos Cavalheiro; 

5781 – Pil. Av. José Manuel Munkelt Gonçalves; 

5782 – D.ª Maria Fernanda Esteves de Almeida Maia; 

5783 – Guilhermino dos Santos Pinto; 

5784 – Dr. João Maria Barreto Corrêa Monteiro; 

5785 – Prof. Doutor António Alberto Neto; 

5786 – Dr. Luis de Morais Mascarenhas Gaivão;  

5787 – Dr. António Alexandre Nabais Caldeira;  

5788 – Juiz Eduardo Alberto Correia Ribeiro.  

2989 – Maj. Gen. Gualdino Leite da Silva Matos; 
2746 − Dr. Luís Manuel Farinha Fernandes Carasso; 
5571 − Virgílio António Six da Silva e Costa; 
2927 – Ten. Gen. Altino Pinto de Magalhães; 
4446 − Juiz Conselheiro Alcindo Augusto Costa; 
4523 – Comandante Bernardino da Silva Santos; 
5184 − Dr. João Dagoberto Forte Bigotte Chorão; 
5351 − Dr. Fernando Manuel Biscaia Rabaça Fraga; 
3706 – Cor. Francisco José Ferreira Dias; 
3485 – Dr. José Augusto Alves Pacheco; 
5335 − Ernesto Tiago; 
4683 – Padre Doutor Álvaro do Nascimento Terreiro; 
3862 – Dr.ª Maria Lorena Hofacker de Moser; 
4074 – Cor. João Rodrigues Coelho; 
4577 – Cor. Agostinho Dias da Gama; 
4881 − Jesué Pinharanda Gomes; 
2650 − Eng.º Manuel Joaquim Gil Botto; 
3980 – Comandante Eugénio Duarte Ramos;  
3202 − Dr. António Luís da Costa Gomes Lopes; 
5236 – Capitão de Mar e Guerra Vasco Costa Santos; 
3387 – Dr. Francisco Alçada Gonçalves Cardoso; 
3048 – Dr. Francisco Lopes Pereira Guerreiro; 
3161 − Dr. Manuel Leal Freire; 
4363 − Vice-Almirante Henrique Abreu e Lima; 
3120 – Cor. Rui Jorge Chagas Junqueira dos Reis; 
4340 – Arq.º Fernando Costa da Silveira Monteiro; 
2305 − António Manuel Rodrigues Guimarães; 
3176 − Miguel Humberto Gouveia Lourenço; 
4075 – Cor. António Manuel Zuzarte Bastos; 
2600 − Cor. Carlos José Vences e Costa; 
2505 – Dr. Rui Manuel Figueiredo de Barros;  
4992 – D.ª Maria Helena Pimentel Mesquita e Carmo;  
2494 − Dr. Nuno Tristão Neves;  
4070 – Eng.º Carlos Quintaneiro Torres;  
4113 – Dr.ª Maria Margarida Bastos Cabral Valente;  
3820 − Eng.º Francisco Cal Vaz Soares Baptista; 
3947 − Dr.ª Elizabeth Lobo da Silva. 

Sócios falecidos em 2019 

Celebração Eucarística em Sufrágio  
dos Sócios falecidos durante o ano de 2019 

 
A Sociedade Histórica da Independência de 

Portugal vai realizar  uma missa por  
intenção dos nossos associados falecidos no 
ano de 2019 no dia 19 de Março, às 19h00, 

na Capela de São Nuno de Santa Maria, 
no Palácio da Independência, em Lisboa. 

 
Convidamos todos os Associados 

 a estarem presentes. 
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  Com o maior prazer e empenho cumprimos 
mais uma vez a obrigação estatutária de celebrar a 
grande data nacional que é “1.º de Dezembro de 
1640”, dia da Restauração da plena soberania do Es-
tado Português. 

 
 Começaram as Comemorações com o içar das 
bandeiras Nacional, da Restauração e da Sociedade 
Histórica da Independência de Portugal no Palácio da 
Independência — local da Conjura — acompanhado 
pela Fanfarra do Exército. 

Foto Expresso 

 
 Seguiram-se as cerimónias na Praça dos Res-
tauradores sob a presidência de Sua Excelência o Pre-
sidente da República e acompanhadas pelas mais al-
tas Entidades Estatais, governamentais, privadas, aca-
démicas, militares e civis. Deu-se início, agora nesta 
Praça tão nobre, com o içar das Bandeiras Nacional e 
da Restauração, acompanhado pela Banda Filarmóni-
ca do Exército e pelo Coro da Casa Pia de Lisboa e 
de todos os presentes. 
 Honram-nos, além de Sua Excelência o Presi-
dente da República, Sua Excelência o Presidente da 
Assembleia da República, Sua Excelência o Ministro 
de Estado, da Economia e da Transição Digital, o Se-
nhor Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacio-
nal em representação de sua Excelência o Ministro da 
Defesa, os Senhores Embaixadores de Angola, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe, Ucrânia e Timor Leste, 
o Senhor Dr. Nazim Ahmad, representante diplomáti-
co de Sua Alteza Sereníssima o Príncipe Aga Khan, 
da Inamat Ismaeli – Comunidade Ismaelita – e da 

Fundação Aga khan, a Senhora Procuradora-geral da 
República, em representação do Órgão de Soberania 
Tribunais, o Senhor Dom  Duarte,  Duque de  Bra-
gança,  Chefe  da   Casa Real Portuguesa e represen-
tante do Rei-Restaurador e de seus filhos os Reis 
vitoriosos da Guerra da Aclamação, bem como o 
Senhor Dom Afonso, Príncipe da Beira, os Senhores 
Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal e 
Vereadores do Município de Lisboa, os Senhores 
Presidentes dos Municípios, que acompanham, esta 
tarde, o desfile das bandas filarmónicas do Continen-
te e Madeira e, particularmente, os Senhores Presi-
dentes do Município de Olivença — território portu-
guês ainda sob administração do reino de Espanha – 
da Associação Além-Guadiana, do Grupo dos Ami-
gos de Olivença, bem como a querida Filarmónica la 
Olivenza, Senhor Presidente da Liga dos Combaten-
tes, no qual saudamos os antigos e actuais Heróis de 
Portugal – os Combatentes do passado e do presente 
– as suas Associações representativas, e de Deficien-
tes (ADFA) bem como as nossas Forças Armadas e 
Militarizadas, Senhores Almirante Chefe do Estado 
Maior da Armada – pela Marinha e em representa-
ção de S. Exa. o Almirante Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas – e Generais, Chefes 
do Estado Maior do Exército e da Força Aérea, Se-
nhor Comandante-Geral da Guarda Nacional Repu-
blicana, Senhor Director Nacional da Polícia de Se-
gurança Pública, Senhor Coordenador-geral e de-
mais dirigentes do Movimento 1.º de Dezembro de 
1640, Senhores Presidentes das Academias, Comis-
são Portuguesa de História Militar, Sociedade de Ge-
ografia de Lisboa, Grémio Literário, Centro Nacio-
nal de Cultura e Circulo Eça de Queiroz, Senhores 
Presidentes das Juntas de Freguesia de Lisboa, com 
especial destaque para a Junta de Freguesia de Santa 
Maria Maior, bem como para o seu ilustre Presiden-
te, grande amigo da Sociedade Histórica e do Palá-
cio da Independência, Senhores General Presidente 
da Assembleia geral, Almirante Presidente do Con-
selho Supremo e Juiz Conselheiro Presidente do 
Conselho Fiscal da Sociedade Histórica, Associados 
e Convidados. 
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 Em continuidade destas cerimónias usou da 
palavra o presidente da Direcção da Sociedade Histó-
rica, Dr. José Augusto Alarcão Troni: 
  “Pede-me o presidente emérito do Conselho 
Supremo, Prof. Doutor Adriano Moreira, e titular da 
cadeira n.º 1, que justifique, perante Vossas Excelên-
cias, a sua ausência nas Cerimónias de hoje – por ex-
pressa proibição médica – pois, atentos a idade e o 
estado do tempo, uma eventual pneumonia poderia 
ter consequências sérias para a sua saúde.  
 Idêntico pedido me transmitiu o Almirante Nu-
no Vieira Matias, também, presidente emérito do 
Conselho Supremo, por razões de saúde conhecidas.  
 (…) 
 Na nossa quase década de mandato tivemos, 
por vezes, de comprometer o património pessoal e de 
contribuir financeiramente para que a Sociedade His-
tórica continuasse a desempenhar – com a dignidade 
a que habituou Portugal nos seus 158 anos de exis-
tência – a missão – patriótica, cívica e cultural – de 
defesa da Independência e Identidade de Portugal, da 
universalidade da Língua Portuguesa, da afirmação 
de Portugal no mundo e da autoestima dos portugue-
ses. 

 Terminamos, pois, o mandato com a consciên-
cia do dever cumprido. 
 Esperança, igualmente vivida, no futuro da 
missão de Estado e de Portugalidade da Sociedade 
Histórica – a mais condecorada das instituições cultu-
rais portuguesas – com a permanente afirmação da 
qualidade, diversidade e notoriedade da sua oferta 
cultural; da indispensável sustentabilidade e da gran-
de centralidade do Palácio da Independência, para 
acolher as iniciativas culturais da Sociedade Histórica 
e da Comissão Portuguesa de História Militar, nele 
sedeadas, bem como do Estado, Municípios, Embai-
xadas dos Países de Língua Portuguesa e dos demais 
Países Aliados e Amigos e da sociedade civil, bem 
como das – cada vez mais numerosas e multiculturais 
– comunidades estrangeiras, que a Nação Portuguesa 
fraternalmente acolhe e progressivamente integra no 
seu sangue e cidadania – com destaque para as brasi-
leira, angolana, cabo-verdiana, ucraniana, anglo-

-saxónica, espanhola, e hispano-americana, francesa 
e francófona, germânica e muita outras dos cinco 
continentes – cujos representantes diplomáticos e 
dirigentes associativos honram o Palácio da Indepen-
dência com cerimónias e espectáculos paradigmáti-
cos das respectivas identidades e culturas. 
 O Palácio da  Independência  pretende afirmar- 
-se, quotidianamente, como casa da Portugalidade e 
centro difusor da Língua Portuguesa e das Culturas 
Lusófonas. 
 (…) 
 Temos conhecimento de que o 1.º de Dezem-
bro é, hoje, celebrado em Macau, Açores (Ponta 
Delgada) e Santo Aleixo da Restauração (Moura), 
para além da participação, nesta tarde, nas Cerimó-
nias dos Restauradores de 36 municípios e freguesi-
as  do Continente e da Madeira, através das respecti-
vas Bandas Filarmónicas, o que dá às Cerimónias o 
desejável âmbito nacional. 
 A nossa querida Olivença – território portu-
guês, ainda sob administração do Reino da Espanha 
– estará, de novo, connosco, representada pela sua 
Filarmónica La Olivenza”.  
 De seguida ouvimos o Dr. Ribeiro e Castro, 
fundador do Movimento 1.º de Dezembro. 
 “O tema que celebramos neste dia 1.º de De-
zembro, o assunto de que hoje tratamos, é o assunto 
mais sério das nossas vidas enquanto portugueses, o 
assunto mais sério da nossa existência: é o assunto 
da nossa independência, o assunto da nossa liberda-
de colectiva. Não há tema mais nobre e mais deter-
minante para qualquer país.  
 Começo, por isso, por palavras de gratidão, 
devida a todos os portugueses que, desde o século 
XII, se bateram, primeiro, pela nossa existência e, a 
seguir, pela nossa independência e pela nossa liber-
dade. Muitos perderam a  vida por  Portugal. Deram- 
-nos tudo; devemos-lhes tudo.  
 Gratidão também aos 40 subscritores do Mani-
festo de 1861, evocando os 40 conjurados e enqua-
drado no lançamento da Comissão Central do 1.º de 
Dezembro de 1640, em que se contavam grandes 
figuras da nossa História política e cultural, como 
Alexandre Herculano, Anselmo José Braancamp, o 
Conde de Almada, o Conde de Redondo, José 
Estêvão, José Mendes Leal, Luiz Rebello da Silva. É 
a esta instituição, de que a Sociedade Histórica da 
Independência de Portugal é a continuadora, que se 
deve a projecção que a celebração anual do 1.º de 
Dezembro assumiu na sociedade portuguesa, a partir 
do final do século XIX e indo marcar logo o início 
da República em 1910, com a instituição do feriado 
nacional ao modo moderno.  
 Vale a pena revisitar esse Manifesto de 1861 para 
compreender o espírito do dia e da sua celebração.   
 Dizia: «Precisávamos, portanto, de expor cla-
ramente a opinião unânime do povo português, e 



10  

10  
Comemorações do 1.º de Dezembro  de 2019 

assegurar aos homens e aos governos que se interes-
sam no melhor regimento da família europeia que é âni-
mo e deliberação nossa defender a integridade do terri-
tório que possuímos, não aceitando agregações incon-
gruentes com o carácter e as tradições nacionais, e que 
nos empenhamos, quanto cabe em nossas faculdades e 
no-lo permitem os obstáculos da governação que todos 
os povos têm encontrado nos aperfeiçoamentos sociais, 
por sermos dignos de fazer parceria com as nações civi-
lizadas, tanto pelos nossos feitos passados como pela 
nossa vida contemporânea.»  
 Logo a seguir, o mesmo Manifesto sublinha 
que a data não é celebrada com qualquer hostilidade, 
mas como nossa própria afirmação.  
 Gratidão ainda aos 40 subscritores do Manifes-
to de 2012, evocando de novo os 40 conjurados e os 
fundadores de 1861, agora para reagir contra a elimi-
nação do feriado nacional do 1.º de Dezembro e inici-
ar a contenda cívica pela sua reposição, como rapida-
mente veio a conseguir-se. Homenageio, em especial, 
aqueles desses 40 subscritores que, entretanto, já fa-
leceram e constituem grandes figuras da vida nacio-
nal: António Pinto da França, Augusto Cid, Diogo 
Freitas do Amaral, Eugénio Ribeiro Rosa, José Lou-
reiro dos Santos, Rui Pena – grandes portugueses, 
grandes patriotas.  
 O texto deste Manifesto de 2012 abre precisa-
mente com as ideias por que comecei há pouco:  
 «Não há nada mais importante para uma na-
ção do que a sua independência. Não há nada mais 
importante para um povo do que a sua liberda-
de.» (fim de citação)  
 Gratidão, por último, a Vossa Excelência, Se-
nhor Presidente da República, e ao Primeiro-Mi-
nistro, pelo papel que tiveram no triunfo do pleonas-
mo – a restauração da Restauração, repondo-se o feri-
ado. E a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Re-
pública, ainda, pela constante presença (e, às vezes, 
também pela palavra), desde o início do mandato, 
nestas comemorações nacionais, assim marcando a 
alta importância do dia no calendário nacional.  
 (…)  

 É exigência nacional definirmos objectivos am-
biciosos de crescimento, que nos empurrem para os 
lugares da frente da União Europeia – a nossa 
“parceria com as nações civilizadas”. Não podemos 
conformar-nos com os últimos lugares. Se a Irlanda 
foi capaz, nós também temos de ser. Isso significa 
taxas médias de crescimento anual de 4% ou mais, 
como a Irlanda fez. Sem isso não sairemos da cepa 
torta. Essa ambição – patriótica! –, própria de um 1.º 
de Dezembro moderno, contemporâneo, com os 
olhos no futuro, tem de ser uma ambição de todos os 
políticos, de toda a sociedade, de todos os agentes, 
por que todos aceitem ser avaliados e escrutinados. E 
tem de nortear a definição das políticas económicas 
como o vértice inspirador de todas elas.  

 Podemos levar ainda algum tempo a chegar a 
esse ritmo, a esse desempenho regular, a essa veloci-
dade de cruzeiro. Mas não podemos falhar por falta 
de ambição ou por termos propósitos apenas sofrí-
veis. Podemos demorar mais por causa das circuns-
tâncias ou das adversidades; não podemos falhar por 
sermos nós próprios a adversidade.  
 De cada vez que não atingirmos a meta dos 4% 
– ou números da ordem dos que mais tenham cresci-
do no mesmo ano – não é caso para desanimarmos e 
desistirmos; é motivação para voltarmos sempre ao 
caminho e fazermos esforço maior no ano seguinte, 
com determinação e arreganho. Se queremos chegar-
nos aos lugares da frente, é mesmo para os lugares 
da frente que temos de correr.  
 Nesta corrida para a frente, não podemos es-

quecer-nos de nós próprios, os portugueses. Temos 

de envolver todos no propósito colectivo de cresci-
mento económico e de benefício pessoal. O combate 

à pobreza tem de ocupar o lugar principal nas políti-

cas sociais, buscando a sua erradicação. Apesar de a 
taxa de risco de pobreza após transferências sociais 

ter vindo a baixar, há grupos que merecem especial 

preocupação – os idosos, a infância e aqueles que 
trabalham, mas são muito pobres.”   

 Interveio então o Dr. Fernando Medina, Presi-
dente da Câmara  Municipal de Lisboa.    
  
 Assunção do compromisso das obras do Palá-
cio da Independência. 
  
 “Porque entendemos bem a importância do que 
hoje aqui nos junta, assumimos há um ano, o compro-
misso do Município apoiar a reabilitação do Palácio 
da Independência para que este possa ser um local 
vivo e aberto de conhecimento da nossa história.  
 Estão já concluídos os estudos prévios e 2019 
será o ano de arranque do concurso. 
 (…) 
 As grandes datas da vida dos povos mantêm 
intacto o seu poder de inspiração e de renovação. 
Vindas do passado, tornam-se presente e futuro. São 
como velhas palavras que sabem dizer o novo. O dia 
1 de Dezembro, no que foi em 1640 e no que hoje 
representa, é uma dessas grandes datas da nossa his-
tória.  
 (…) 
 Ao homenagearmos aqueles que a realizaram, 
trazemos até nós o exemplo de coragem, determina-
ção e cumprimento do dever que deram. Foi com 
estas virtudes que eles agiram para cumprir o que 
consideraram ser a sua obrigação suprema perante a 
Pátria, correndo riscos, vencendo medos, mobilizan-
do forças e ousando o que aos olhos de muitos pare-
cia impossível ousar.  
 (…) 
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 Celebrar o 1.º de Dezem-
bro representa a afirmação da 
nossa identidade, da nossa inde-
pendência e da nossa soberania, 
num tempo de grande incerteza e 
complexidade, e num mundo de 
ameaças e desafios crescentes.  
 Mas é nas horas de gran-
des mudanças e perigos, em que 
muito parece posto em causa, 

que devemos ter pontos de apoio consistentes e sus-
tentáveis. E o primeiro desses pontos de apoio é a 
consciência do que fomos, do que somos e do que 
queremos ser.  
 É com este sentido de memória, de continuida-
de e de projecção no futuro que podemos e devemos 
consolidar o espírito de comunidade, reforçando os 
nossos sentimentos de pertença, de partilha, de parti-
cipação e de solidariedade.  
 (…) 
 É valorizarmos a nossa língua, divulgarmos a 
nossa cultura, desenvolvermos a nossa capacidade de 
investigação científica, prepararmos a nossa juventu-
de. É internacionalizarmos a nossa economia, afir-
marmos a nossa política externa, actualizarmos a 
nossa política de defesa, reforçarmos a nossa voz no 
mundo, participarmos activamente nos acontecimen-
tos e decisões internacionais que nos dizem respeito. 
 Portugal, Estado-Nação dos mais antigos, assu-
me a sua história com as suas lições e nas suas inspi-
rações, nas suas luzes e nas suas sombras.  
 Essa história, nos momentos mais altos e seus ac-
tos mais nobres, construiu e aprofundou uma identidade 
que fez do universalismo a sua grande marca. Luís de 
Camões, António Vieira e Fernando Pessoa dão a essa 
marca um significado transcendente e um relevo único. 
 (…)  
 Numa Europa, em que a mistura explosiva dos 
nacionalismos agressivos e dos populismos violentos 
ameaça os nossos valores fundamentais e os nossos 
princípios constitutivos, temos o dever, como portu-
gueses, europeus e cidadãos do mundo, de reafirmar 
os grandes ideais da liberdade, do progresso, da soli-
dariedade e da paz.  
 Lisboa é hoje, mais do que nunca, uma cidade 
universal, onde diariamente convivem pessoas de 
todas as origens, nacionalidades, culturas, costumes, 
religiões. É como se Lisboa fosse de novo aquela 
“grande cidade de muitas e desvairadas gentes” de 
que falava o insigne cronista Fernão Lopes.  
 (…) 
 Neste dia em que comemoramos a Restauração 
da nossa Independência, nesta cidade capital que to-
dos os dias se renova, afirmemos o nosso orgulho de 
sermos portugueses, fazendo dessa condição e desse 
orgulho não um muro que separa, mas uma ponte 
que aproxima.” 

 E continua a celebração da inesquecível data 
do 1.º de Dezembro de 1640 com  a deposição de 
coroas de flores, na base do monumento a ela erigi-
do, pelas instituições Casa Pia de Lisboa, Regimen-
to de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, Real As-
sociação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, 
Junta de Freguesia do Lumiar, Guião – Centro de 
Estudos Portugueses, Grupo dos Amigos de Oliven-
ça, Confederação Musical Portuguesa, Associação 
dos Deficientes das Forças Armadas, Liga dos 
Combatentes, Associação Humanitária Cruz de 
Malta, Direcção Nacional da PSP, Comando Geral 
da GNR, Chefes do Estado Maior da Armada, Exér-
cito e Força Aérea, Secretário de Estado Adjunto da 
Defesa  Nacional, em representação do Ministério 
da Defesa, Movimento 1.º de Dezembro, Sociedade 
Histórica da  Independência de Portugal, Câmara 
Municipal de Lisboa, Sua Excelência o Ministro de 
Estado da Economia e da  Transição Digital, em 
representação de Sua Excelência o Primeiro Minis-
tro, Sua Excelência o Presidente da Assembleia da 
República, encerrando a Cerimónia Sua Excelência 
o Presidente da República.  

 E é chegado o momento de ter presente os 
heróis da Pátria com o sempre profundo toque de 
silêncio — memorial de saudade eterna, e toque de 
alvorada — testemunho da disponibilidade, entrega 
sempre! 
 As cerimónias na Praça dos Restauradores 
deram-se por terminadas com o solene arrear e do-
brar  das Bandeiras Nacional e da Restauração.  
 A estas solenidades seguiu-se o almoço de 
convívio, com largas de dezenas de sócios e amigos 
da Sociedade Histórica, para grande satisfação de 
todos os participantes. 
 A Praça dos Restauradores voltou a encher-se, 
pelas 15.00 horas, para deleite da assistência que 
presenciou o VIII Desfile Nacional de Bandas Filar-
mónicas e sua actuação. Poder local em presença. 
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 No Palácio da Independência — Galeria Fer-
nando Pessoa — decorreu a inauguração solene da 
exposição de pintura “As Cores da Lusofonia”, de 
Norberto d’Abreu, aberta até dia 20, nos dias uteis, 
das 10h00 às 19h00. 

 O Salão Nobre do Palácio encheu-se, de segui-
da, para ouvir o ilustre historiador Dr. João Abel da 
Fonseca dissertar sobre “Fontes Pereira de Melo — 
No bicentenário do seu Nascimento”. 
 A finalizar as cerimónias no Palácio da Inde-
pendência, no Salão Nobre, todos os presentes regis-
taram a sua presença assinando o Livro de Honra da 
SHIP. 

 A Sociedade Histórica da Independência de 
Portugal tal como inicia as Comemorações do 1.º de 
Dezembro de 2019 com o içar das Bandeira Nacio-
nal – evocação da Portugalidade − termina-as com 
Missa Solene de Acção de Graças, celebrada na Igre-
ja Paroquial de Santa Justa e Rufina – I Domingo do 
Advento (“É iluminar a existência com a fé”). 

Comemorações do 1.º de Dezembro nos Açores  
 
 A Câmara Municipal de Ponta Delgada, em 
parceria com a Delegação dos Açores da Sociedade 
Histórica da Independência de Portugal, assinalou o 
Dia da Restauração da Independência em 1640 com 
uma Conferência Evocativa proferida pelo Embaixa-
dor Pedro Catarino. 
 O Presidente do Município, na ocasião, afir-
mou estar orgulhoso com a “parceria de sucesso” 
com a SHIP e com o “brilhantismo” da conferência 
que juntou dezenas de entidades civis, militares e 
religiosas. José Manuel Bolieiro destacou a impor-
tância da celebração de uma das datas mais decisivas 
da História de Portugal, de transmitir este conheci-
mento para as novas gerações e não deixar cair este 
legado. 
 Neste contexto, assumiu o compromisso de a 
Câmara Municipal passar a editar em livro as 
“magníficas” conferências que se têm realizado no 
Dia da Restauração da Independência, numa organi-
zação da CMPD e da SHIP que já conta com quatro 
edições. 
 O Embaixador Pedro Catarino, Representante 
da República para os Açores, abordou “O Papel da 
Diplomacia na Defesa dos Interesses do Estado”. Re-
feriu-se ao 1 de Dezembro de 1640 como um dos 
Marcos mais importantes da História de Portugal, em 
que Portugal recuperou a soberania que havia perdi-
do para Espanha 60 anos antes e em que “voltámos a 
ser senhores do nosso destino”. No seu entender, a 
diplomacia teve um papel determinante no período 
após a restauração da independência. 
 

 A Delegação Oficial nos Açores da SHIP é di-
rigida desde 2001 pelo seu Sócio de Mérito Eduardo 
Ferraz Rosa. O professor universitário, investigador e 
ex-representante dos Açores no Conselho Nacional 
de Educação congratulou-se com o facto de ser a 
quarta vez que esta celebração tem lugar em Ponta 
Delgada, manifestando o seu apreço pela disponibili-
dade e cortesia manifestadas pela Câmara Municipal. 
Recorde-se que o feriado foi instituído em 1910, uma 
das primeiras medidas aprovadas na Primeira Repú-
blica, em função do seu grande simbolismo. 
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Comemorações do 1.º de Dezembro   

1.º de Dezembro também comemorado em Macau 
 
 Mais uma vez, o dia 1 de Dezembro, como 
grande data nacional, foi também comemorado em 
Macau, em total sintonia com as celebrações levadas 
a efeito  em Portugal. Uma missa por alma dos Portu-
gueses que morreram pela Pátria e que levaram o 
abraço de Portugal ao Mundo e um encontro no Clu-
be Militar de Macau, seguido de jantar de convívio, 
que reuniu associados e amigos da SHIP, marcaram 
localmente a evocação daquela data de tão alto signi-
ficado para todos nós. 
 Durante o encontro, promovido pela SHIP, com 
o apoio do Instituto Internacional de Macau, no âm-
bito de um protocolo de cooperação firmado entre as 
duas instituições, usou da palavra o presidente eméri-
to da SHIP e seu delegado em Macau, Dr. Jorge Ran-
gel, que referiu a importância histórica da data, sendo 
o palestrante convidado o jornalista José Miguel En-
carnação, chefe da redacção do semanário católico 
“O Clarim”, o mais antigo jornal de língua portugue-
sa de Macau, agora publicado também em chinês e 
em inglês. O tema da palestra foi “O significado do 
1.º de Dezembro para o Portugal de hoje”.  
 Foram ainda lidas na sessão diversas mensa-
gens de associados, entre as quais a do presidente da 
Direcção da SHIP, Dr. José Augusto  Alarcão Troni. 
 O jornalista José Miguel Encarnação na sua 

palestra, interrogou-se sobre o desígnio de Portugal 
fazendo uma síntese do percurso histórico de Macau 

até à actualidade. Depois de analisar os tempos mais 

recentes,  terminou a sua intervenção com a seguinte 
afirmação “Os países são as pessoas. Sejamos assim 

verdadeiros portugueses, para que haja Portugal”. 

  

 O jornal  “Clarim”, foi pelo seu excepcional 

trabalho em prol da Língua Portuguesa e Culturas 
Lusófonas, este ano, nomeado sócio de mérito, na 

categoria de pessoa colectiva, da Sociedade Histórica 
da Independência de Portugal. 

 Graças à  gentileza de todos quantos se dispo-
nibilizaram a dar o seu tempo e o seu saber nas ses-
sões diárias, dos diferentes módulos do Curso Geral, 
com grande e diversificada qualidade, estes foram 
meses de constante actividade, de segunda a sexta, 
ao serviço dos associados que deste modo usufruí-
ram de uma maior oferta cultural naquela que é a sua 
casa. 
 Destacamos os módulos semanais que fideliza-
ram os inscritos em temas tão diversos como: “A 
cidade de Lisboa através da imagem”, “Magrebe 
Sahel: vivências e tradições”, “Língua e Cultura Por-
tuguesa no Oriente”, “Portugal e as Relações Inter-
nacionais”, “Grandes Revoluções”, “Figuras e Fac-
tos menos conhecidos de Portugal”, não esquecendo 
a “Filosofia e Cultura Luso-Brasileira da Geração de 
1960” e “As Revoluções Históricas no Cinema”. 

 Criaram-se novos módulos “Museus Identida-
des e Memórias”, Ciclo de “Visitas Guiadas” e 
“Aulas Fora de Portas”, um encontro de saberes, pa-
ra alargar e diversificar a oferta da Academia. 
 Para trazer junto a nós jovens historiadores, 
criou-se o ciclo “Encontro com Investigadores” e 
“Conversa com Livros”. 
 Diferentes actividades, diversidade de temas é 
pois uma sensação de dever cumprido, consolidando 
a Academia Luís de Camões, no seu Curso Geral, 
um compromisso implícito e explícito numa contí-
nua valorização da SHIP e suas valências, não  des-
cuidado o plano de ampliação para a cativação de 
novos sócios. 
 Por fim queremos destacar a cerimónia de 
abertura do Ano Académico com a “Oração de Sapi-
ência” sobre “Sociedade e Politica em Portugal na 
época do nascimento de Luís de Camões”, proferida 
pela Prof.ª Doutora Manuela Mendonça, Presidente 
da Academia Portuguesa da História realizada no 
Salão Nobre do nosso Palácio. 

Academia Luís de Camões 
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 Depois do 25 de Abril, tornou-se personalidade 

de referência do Centro Democrático Social (CDS) – 
partido a que presidiu – bem como parlamentar res-

peitadíssimo.  

 É autor de vasta bibliografia filosófica, políti-
ca, económica e internacional. Retirou-se da vida 

política em 1995. É Presidente da Academia Interna-

cional da Cultura Portuguesa e do Conselho de Fun-
dadores do Instituto Dom João de Castro.    

 Após afloramento das épocas e devida identifi-

cação, o nosso ilustre orador — homenageado Prof. 
Doutor Adriano Moreira — presidente emérito do 

Conselho Supremo — debruçou-se  sucessivamente 

sobre os problemas da paz e da guerra, da descoloni-
zação, das religiões, das migrações, dos direitos e 

deveres humanos, etc. 

 Chegando então à Declaração Universal dos 

Deveres Humanos, termina: 
 

 “Basta recordar estes temas para assu-

mir que países, como Portugal, são desafia-

dos por uma circunstância mundial que tem 

poucas referências no passado histórico. É 
por isso que esta época exige não perder o 

sentimento do dever de sustentar a integrida-

de dos valores que formam a nossa identida-

de nacional,  para que o poder da voz portu-

guesa, que comandou o início do globalismo, 
seja ouvida e creditada na urgente necessida-

de de redefinir a nova ordem que detenha o 

outono ocidental em que nos encontramos. A 

nossa Sociedade Histórica da Independência 

de Portugal tem, neste processo, o desafio de 
contribuir, como no passado, para salva-

guardar os valores da nossa identidade, sem 

condescendências com a debilitação do dever 

de «honrar a Pátria», que nos contempla.”  

Homenagem ao Prof. Doutor Adriano Moreira 

  No dia 4 de Julho, o Conselho Supremo da 
Sociedade Histórica promoveu uma Homenagem ao 
Prof. Doutor Adriano Moreira, presidente emérito do 
mesmo órgão. 

 Num Salão Nobre repleto, a sessão iniciou-se 
com um elogio ao Homenageado pelo Vice-almi-
rante Henrique da Fonseca, seguida da oração de 
sapiência “A nossa Época”, pelo Prof. Doutor Adria-
no Moreira.  
 Professor Universitário, Pensador, Académico, 
Jurisconsulto e Político. Nasceu em 1922. Exerceu 

altos cargos públicos desde jovem, tendo sido bri-

lhante Ministro do Ultramar (1961/63). Fundou e 
dirigiu o Instituto Superior de Ciências Sociais e Po-

líticas. Foi presidente da Sociedade de Geografia de 

Lisboa, da qual é Presidente Honorário, e da Acade-
mia das Ciências de Lisboa. 
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 A sessão de homenagem teve início com as 
palavras de boas-vindas pelo presidente da Direcção 
da Sociedade Histórica da Independência de Portu-
gal, Dr. José Alarcão Troni, a que se seguiram as in-
tervenções do Presidente do Movimento Internacio-
nal Lusófono e promotor da homenagem, Prof. Dou-
tor Renato Epifânio, e do Dr. Elísio Gala, organiza-
dor da obra “Álvaro Ribeiro, Mestre da Arte de Filo-
sofar” de Pinharanda Gomes. 

 O Chefe de Estado usou depois da palavra, ten-
do no final da intervenção entregue as insígnias de 
Comendador da Ordem de Sant’Iago da Espada, com 
que tinha homenageado o pensador, a sua esposa, D.ª 
Judite da Conceição Santos.  

Homenagem a Pinharanda Gomes — Celebração dos seus 80 anos 

 No dia 7 de Outubro,  dia em que Pinharanda 
Gomes faria oitenta anos (essa era a data oficial do 
seu registo de nascimento), o Presidente da Repúbli-
ca Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa presidiu, 
no Palácio da Independência, à Sessão de Homena-
gem ao filósofo, historiador e escritor Jesué Pinha-
randa Gomes, tendo-o condecorado, a título póstu-
mo, com o grau de Comendador da Ordem de 
Sant’Iago da Espada. 

 Antes da sessão presidencial, decorreu um en-
contro de pensadores e amigos que quiseram recor-
dar a vida e a obra deste filósofo. 
 Jesué Pinharanda Gomes nasceu em Quadra-
zais, concelho de Sabugal, distrito da Guarda, a 16 
de Julho de 1939, embora oficialmente a sua data de 
nascimento esteja registada como 7 de Outubro do 
mesmo ano. Estudou na Guarda, na escola dos Gaia-
tos e no Colégio de S. José. Desde muito jovem que 
o gosto pelas matérias culturais invadiu a sua vida. 
Apesar de ter cursado estudos de índole diversa, 
considera-se um auto didata. A sua carreira começou 
aos dezasseis anos, na imprensa regional. Começou 
no modesto semanário “Correio da Beira” (1959), de 
que foi redator. Depois disso, colaborou na maior 
parte dos mais importantes jornais portugueses, ul-
tramarinos e brasileiros bem como em revistas de 
especialidade: Gil Vicente, Colóquio, Revista de 
Portugal, Ocidente, etc. 
 Pinharanda Gomes era ensaísta, pensador, es-
critor, filósofo, historiador e investigador. Era um 
autodidata por opção, e autor de valiosos trabalhos 
sobre Filosofia, Teologia, Pensamento Português, 
Etnografia, Filosofia Hebraico-Portuguesa e História. 
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 Desempenhou em seguida as exigentes funções 

de Chefe da Divisão de Operações do Estado-Maior 
da Armada.  

 Escolhido para frequentar o curso de promoção 

a Oficial General, foi nomeado para participar no Na-
val Command College, no Naval War College, em 

Newport, Rhode Island, nos EUA, no ano lectivo de 

1988/89. Terminado o curso, seguiu-se um período 
como Professor no Instituto Superior Naval de Guerra. 

 Promovido a Contra-Almirante foi designado 

para o desempenho das funções de Sub-CEMA, Sub-
Chefe do Estado-Maior da Armada. Teve nas mãos o 

dossier da aquisição dos helicópteros que viriam a 

equipar as fragatas da classe Vasco da Gama. Não 
foi fácil …  

 Promovido a Vice-Almirante, Vieira Matias foi 

designado Superintendente dos Serviços da Armada. 
 Em 1995 foi nomeado para as funções de Co-

mandante Naval, o responsável por toda a actividade 

operacional da Armada, e, em acumulação, Coman-
dante-em-Chefe da Área Ibero Atlântica, o comando 

NATO Cinciberlant então instalado em Oeiras. 

 Em 7 de junho de 1998, desencadeia-se uma 
crise político-militar na Guiné-Bissau. O Almirante 

Vieira Matias sugere então o envio a Bissau de uma 

força naval para recolher as muitas centenas de por-
tugueses que lá se encontravam, mas nenhuma deci-

são é tomada.  

 

 Com o tempo a passar e a situação no terreno, 

a agravar-se, o Almirante Vieira Matias toma a deci-

são de mandar sair uma força naval para “exercícios” 
ao largo da Madeira. E assim, a 11 de Junho, larga-

ram da Base Naval, do Alfeite, alguns navios, fraga-

tas, helicópteros Lynx, corvetas e o reabastecedor 
Bérrio, trazendo embarcados o Destacamento de 

Acções Especiais e equipas de fuzileiros, um desta-

camento  de   mergulhadores,  uma  equipa   médico- 
-cirúrgica e um estado-maior operacional. 

Homenagem ao Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias 

  No dia 20 de Novembro, o Conselho Supremo 
da Sociedade Histórica promoveu uma Homenagem 
ao Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias, presi-
dente emérito do mesmo órgão. 
 Após a abertura solene da sessão pelo presi-
dente da mesa da Assembleia geral, Gen. José Bap-
tista Pereira, no Salão Nobre do Palácio da Indepen-
dência repleto de altas entidades civis e militares e 
muitos, muitos admiradores — amigos— usou da 
palavra o Prof. Dr. José Alarcão Troni, presidente da 
Direcção da Sociedade Histórica, que, traçando o 
brilhante perfil do homenageado, referiu os altos ser-
viços por este prestado à SHIP não só na presidência 
do Conselho Supremo como no apoio, aconselha-
mento e colaboração com a Direcção, em particular 
na participação activa nas homenagens a altas figu-
ras da História Pátria e comemoração de relevantes 
efemérides nacionais.  

 O actual presidente do Conselho Supremo, Al-
mirante Henrique da Fonseca, destacou de seguida 
alguns dos factos mais importantes da sua preenchi-
da e dedicada vida, que tanto tem dado pela Pátria. 
 Comandou o DFE – Destacamento de Fuzileiros 
Especiais n.º 13, na Guiné, entre Abril de 1968 e Ja-

neiro de 1970. A maior parte da comissão foi passada 

na bacia do rio Cacheu, a norte, na base de Ganturé, 
mas o destacamento operou também a partir da Ilha de 

Bolama e na área do Rio Grande de Buba. Executou 
35 operações e teve 32 contactos de fogo.  

 Com a revolução do 25 de Abril de 1974 e 

com o regresso das unidades de fuzileiros do Ultra-
mar, o então jovem Cap. Ten. Vieira Matias coman-

dou a Força de Fuzileiros num período particular-

mente difícil. 
 Em 1981 foi nomeado Comandante da fragata 

N.R.P. Comandante João Belo, com a missão de le-

var pela primeira vez uma unidade naval daquela 
classe à Stanavforlant. 

  Existia em 1982 o mito de que as fragatas da 

classe Comandante João Belo não eram adequadas 

para fazer parte daquela força naval NATO. 
 O então Comandante Vieira Matias quebrou o 

“enguiço”. A integração daquela fragata na Stana-

vforlant registou uma avaliação muito positiva e 
correu muitíssimo bem! 
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 É um Homem de 
valores, de princípios e 
de causas. 
         É um amigo do seu 
amigo. 
 É um Homem de 
Cultura, um Académico. 
 É um líder, um 
chefe, um Comandante. 
 É um marinheiro, um fuzileiro, um militar e 
um combatente. 
 O Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias é 

um verdadeiro Patriota, é um Grande Português! 

 Dando continuidade a tão lógica e significativa 
homenagem foi exposta uma oração de sapiência. 

Não sendo, porém, possível num Boletim, como este,  

basicamente informativo, publicar um trabalho desta 
envergadura e profundidade, fá-lo-emos no próximo 

número da Revista  Independência. Contudo, com os 

maiores agradecimentos, referimos no presente o ín-
dice do brilhante documento exposto pelo ilustre Vi-

ce-Almirante António Rebelo Duarte.    

 
 
             “União Europeia e o Atlântico:  

crises em terra, oportunidades no mar” 

 

I – Introdução; 

II – Binómio Europa-Mar; 

III – Envolvente geopolítica e variáveis estratégicas; 
IV – Projecto europeu: uma história com crises;  

V – Crise actual – desafios e oportunidades; 

VI – Notas conclusivas. 
 

 A terminar tão viva e sentida sessão, falou o 

Almirante Vieira Matias para agradecer as interven-
ções.  

 Na sua usual maneira de estar e ser — militar 

de formação e opção — deixa nos presentes a honra 
de o terem conhecido e a felicidade de viverem aque-

le fim de tarde. 

Homenagem ao Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias 
  

 No dia 13 de junho, os “decisores políticos” 
reconsideraram e aproveitaram esta força naval, que 
seguiu para a Guiné-Bissau, onde recuperou 1237 
refugiados, homens, mulheres e crianças, de 33 na-
cionalidades diferentes.  
 A carreira do Almirante foi muito diversificada 
e completa, pois comandou um Destacamento de Fu-
zileiros Especiais, em combate, comandou uma fra-
gata em exercícios internacionais, foi Capitão de Por-
to e Oficial de Estado-Maior. Pelo seu conjunto de 
qualidades pessoais e profissionais, e pelo seu sem-
pre elevado desempenho, granjeou muito prestígio.  
 Em 3 de agosto de 2002, o Almirante Vieira 
Matias termina o seu mandato como CEMA e pas-
sou à situação de reserva, ficando desligado do ser-
viço activo. 
 Iniciou então uma nova carreira, agora na vida 
civil, na Universidade, na Cultura e como “doutrinador 
de uma nova maritimidade para Portugal”.  
 Integrou então, por algum tempo, o Europe-
an Security Research Board, da União Europeia, e 

foi membro muito activo da Comissão Estratégica 

dos Oceanos, onde representou o Ministério da 

Defesa. 
 Chefiou  ainda um gabinete que promoveu ao 

longo de alguns anos conferências e colóquios sobre 

a importância do mar.  
 Desde Outubro de 2004 que colaborou com o 

IEP – Instituto de Estudos Políticos da Universidade 
Católica, onde leccionou cadeiras, proferiu confe-

rências e participou em diversos “Programas Avan-

çados”.  
 Foi Presidente da Academia de Marinha de 
2009 a 2016, Vice-Presidente da Sociedade de Geo-
grafia de Lisboa, Presidente do Conselho Supremo 
da Liga dos Combatentes, Vogal do Conselho das 
Ordens Honorificas Portuguesas, membro do Con-
selho Nacional de Educação, Presidente da Liga dos 
Amigos do Jardim Botânico de Lisboa e Adminis-
trador da EDISOFT, representando o Ministério da 
Defesa Nacional. 
 O Almirante Vieira Matias é membro de méri-
to da Academia Portuguesa da História, membro 
emérito da Academia das Ciências de Lisboa, sócio 
honorário da Associação dos Oficiais da Reserva 
Naval, Confrade Honorário da Confraria Marítima – 
Liga Naval de Portugal e da Cofradia Europea de la 
Vela, membro do Conselho de Honra do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas e Curador 
da Fundação Oceano Azul e é presidente emérito do 
Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Inde-
pendência de Portugal e titular da sua cadeira n.º 2.  
 

 O Almirante Vieira Matias tem um curricu-

lum tão rico, de que aqui só é possível abordar uma 

pequena parte.  

 

 
 

 

 
 

 



18  

18  

XVIII 



19  

19  

XIX 



20  

20  

de Avis (1955) e Grande-Oficial da Ordem do Infan-
te D. Henrique (1963). Foi casado com D. Maria Lí-
gia Leão Miranda, tendo deixado 5 filhos: Maria Te-
resa, José Manuel, Filipe Manuel, Jorge Manuel e 
Francisco Manuel (†). 

O Gen. Manuel Freire Themudo Barata 
(Estarreja, 24 de Agosto de 1919 − Lisboa, 25 de 
Abril de 2003). Foi historiador e militar. Governador 
de Cabinda (1972/1974). Presidente da Direcção da 
Sociedade Histórica da Independência de Portugal 
(1987/2003). Presidente da Comissão Portuguesa de 
História Militar (1989/2003). Primeiro vice-presi-
dente da Comissão Internacional de História Militar 
e membro do Bureau Directivo da Comissão 
Internacional de História Militar (1995/2000). 
Presidente da Comissão para o Estudo das 
Campanhas de África, Director da Revista de 
Artilharia e Provedor da Real Irmandade de Nossa 
Senhora da Saúde e S. Sebastião. Membro da 
Sociedade Científica da Universidade Católica 
Portuguesa, Académico de Mérito da Academia 
Portuguesa da História. Sócio correspondente do 
Instituto de Geografia e História do Brasil e da 
Academia de História Militar do Paraguai. 
Agraciado com diversas condecorações nacionais: 
Comendador de Aviz, Grande Oficial de Santiago de 
Espada, Mérito Militar, Medalha de Prata de 
Serviços Distintos com palma, Medalha de Ouro de 
Comportamento Exemplar, 3 Medalhas de Ouro e 2 
de Prata de Serviços Distintos, Medalha de 1.ª classe 
D. Afonso Henriques, Patrono do Exército, Medalha 
Municipal de Mérito, grau ouro, da Câmara 
Municipal de Lisboa e 2 condecorações brasileiras: 
medalha do Pacificador, do Exército Brasileiro e 
Grande-Oficial da Ordem de Mérito Militar. Era 
viúvo de D. Marta das Mercês de Carvalho Teixeira. 

Missa Solene Evocativa do Centenário do Nascimento do Gen. Manuel Freire 

Themudo Barata e do Cor. Filipe Freire Themudo Barata.  

A Sociedade Histórica da Independência de 
Portugal realizou no dia 26 de Setembro, às 19h00, 
na Capela de São Nuno de Santa Maria, no Palácio 
da Independência, uma Missa Evocativa do Centená-
rio do Nascimento do General Manuel Freire Themu-
do Barata, antigo presidente da Direcção da Socieda-
de Histórica, e do Cor. Filipe Freire Themudo Barata.  

A missa foi celebrada pelo Padre João Cani-
ço, S.J. e teve a assistência da família, dos corpos 
sociais da SHIP, sócios e amigos. Tendo  o Cor. 
Filipe Freire Themudo Barata sido  Governador de 
Timor, de Junho de 1959 a Abril de 1963, tivemos a 
honra de ter presente entre nós a representante per-
manente oficial do Estado  de Timor-Leste em Por-
tugal, Dr.ª Maria Lourdes de Sousa, Encarregada de 
Negócios. 

O Cor. Filipe Freire Themudo Barata 
(Estarreja, 24 de Agosto de 1919 – Lisboa, 22 de 
Abril de 1999). Foi político e militar. Governador 
de Timor Português (1959/1963). Vogal represen-
tante de Timor no Conselho Ultramarino 
(1965/1974). Administrador da Cabinda Gulf Oil 
(1966/1974), e dos Explosivos de Trafaria 
(1971/1974). Deputado por Timor na X Legislatura 
(1969-1973) e XI Legislatura (1973-1974) da As-
sembleia Nacional, tendo muitas intervenções nas 
comissões de Defesa Nacional e Ultramar. Presi-
dente do Conselho de Gerência das Indústrias Naci-
onais de Defesa (INDEP). Oficial da Ordem Militar 



21  

21  

 No dia 18 de Dezembro, o Instituto Almeida 
Garrett — Portugal no Mundo promoveu uma con-
ferência de grande interesse sobre os “Soldados da 
Paz Portugueses em África. Ao Serviço das Nações 
Unidas e da União Europeia”, cujo o orador foi o 
nosso associado Doutor Pedro de Avillez.  

 
 
 
 

Estatuto Editorial 
 
 O “Boletim Informativo” é o Órgão Oficial da 
Sociedade Histórica da Independência de Portugal. 
 
 O “Boletim Informativo” é a manifestação das 
actividades da Sociedade Histórica da Independên-
cia de Portugal.´ 
 
 O “Boletim Informativo” subordina-se estrita-
mente à verdade dos factos, não perfilhando quais-
quer interesses políticos ou partidários, assumindo 
por inteiro os valores da Portugalidade. 
 
 O “Boletim Informativo” dirige-se aos sócios 
e amigos da Sociedade Histórica da Independência 
de Portugal e interessados na sua acção. 
 
 O “Boletim Informativo” é responsável peran-
te os sócios da Sociedade Histórica da Independên-
cia de Portugal, reconhecendo o seu interesse priva-
do. 
 
   O “Boletim Informativo”, como órgão estrita-
mente  de informação, reserva-se o direito de relaci-
onar actividades e personalidades no seu absoluto 
respeito. 

O “Jantar da Conjura” 2019 

 Realizou-se no passado dia 26 de Novembro 
mais um “Jantar da Conjura” nas instalações do Palá-
cio da Independência, cedidas pela Sociedade Históri-
ca da Independência de Portugal. 
 O evento reúne os Representantes dos Conjura-
dos de 1640 que pretendem evocar o heróico feito de 
seus antepassados que arriscaram as suas vidas para 
restituírem aos Portugueses a Independência da sua 
amada Pátria. 
 A data de 26 de Novembro foi escolhida por ter 
sido o dia em que os Conjurados se reuniram pela última 
vez numa pequena dependência que ainda hoje existe e 
que se localiza no jardim do Palácio da Independência, 
outrora propriedade dos Condes de Almada. 
 O jantar foi precedido de Missa, celebrada na 
Capela do Palácio, pelo Rev. Prof. Padre António Jú-
lio Trigueiros, S. J. por Alma dos Conjurados de 1640. 
 A refeição teve lugar na magnífica “Sala dos 
Azulejos”. 
 Como já começa a ser tradição, no final do jan-
tar foi proferida uma brilhante palestra alusiva ao tema 
da Revolução de 1640 pelo Ten. Cor. Abílio Pires 
Lousada, respeitado especialista na matéria, a qual re-
cebeu merecido e vibrante aplauso por parte dos Re-
presentantes dos Conjurados. 
 Estiveram presentes representantes dos seguintes 
Conjurados de 1640: 
 

Aires de Saldanha e Albuquerque; 

António Saldanha; 

D. Antão de Almada; 

D. Álvaro de Abranches da Câmara; 

D. António Costa; 

D. António de Mascarenhas; 

D. António Luís de Menezes, 1.º Marquês de Marialva; 

D. António Tello de Menezes; 

D. Carlos de Noronha; 

D. Fernando Teles de Faro;  

D. Francisco de Noronha; 

D. João Pereira; 

D. Manuel Rolim de Moura;  

D. Rodrigo de Menezes; 

D. Tomás de Noronha, 3.º Conde dos Arcos;  

Francisco de São Payo; 

Gaspar de Brito Freire; 

João de Saldanha e Sousa; 

João Sanches de Baêna; 

Luís da Cunha de Ataíde; 

Martim Afonso de Mello; 

Nuno da Cunha de Ataíde, 1.º Conde de Pontével; 

Rodrigo de Resende Nogueira de Novais; 

Rui de Figueiredo de Alarcão; 

Sancho Dias de Saldanha; 

Tristão da Cunha de Ataíde; 

Tristão de Mendoça.  

Instituto Almeida Garrett — Portugal 

no Mundo  
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 No dia 6 de Novembro, este mesmo Instituto 
promoveu uma conferência do Delegado da SHIP em 

Luxemburgo, Doutor António Callixto que veio falar 

sobre as particularidades e curiosidades dos nomes 
próprios e apelidos em diversas línguas.  

 No dia 27 de Novembro,  pelas 18h00 realizou-
-se a apresentação da obra “Portugal em Reflexão”, 

do nosso consócio Mestre Pinho Neno. 

 A obra, prefaciada pelo presidente da Direcção  
da Sociedade Histórica, Dr. José Alarcão Troni, foi 

apresentada pelo General José Armando Vizela Car-
doso. Na sessão esteve também presente o director 

Dr. Duarte Ivo Cruz. 

 A sessão encerrou com um bonito momento 
musical, em que o cantor africano Fernando Pina, 

mais conhecido pelo seu nome artístico de “Filho do 

Mundo”, e amigo de longa data de Pinho Neno, mu-
sicou e cantou alguns dos seus poemas, deixando a 

assistência emocionada com a forma como deu vida 

aos poemas da obra agora apresentada. 

Actividades no Palácio 

Instituto Alexandre Herculano  
Pensar Portugal  

 

 No dia 11 de Julho, realizou-se uma conferên-
cia sobre “Fernando Pessoa: 30 anos em Bruxelas” 
que tiveram como participantes a Dr.ª Maria João 
Alvarez e o Dr. Joaquim Pinto da Silva e que fize-
ram referência à escultura de Irene Vilar, na altura 
inaugurada na Praça Flagey, em Bruxelas, e da qual 
existe um molde de gesso na Galeria Fernando Pes-
soa do Palácio da Independência. 

  No dia 19 de Setembro, o Instituto promoveu 
uma conferência “O tratado de Versailles — Ainda a 
propósito do seu centenário”, pelo Dr. Duarte Ivo 
Cruz. 
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 A sessão decorreu no Instituto D. Antão D. Al-

mada, e foi muito concorrida dada a temática aborda-
da, que tanto diz ao Palácio da Independência e à 

Sociedade Histórica da Independência de Portugal.  

  No dia 5 de Dezembro, o Doutor Miguel 
Mattos Chaves realizou uma interessante conferên-
cia, no Salão Nobre,  sobre “História. Portugal — 
Europa de 1945 a 2019”,  que teve como base uma 
obra de sua autoria recentemente editada. 

 Na verdade, como refere o Prof. Doutor Adria-
no Moreira, não é fácil encontrar quem tenha estuda-
do, com acertado sentido crítico, a evolução da rela-
ção Portugal-Europa, entre 1945 a 2019. Mérito des-
te investigador que enumera os problemas que a Uni-
ão Europeia enfrenta neste “globalismo sem gover-
nança” em que hoje nos encontramos.  

 A 9 de Dezembro, realizou-se ainda no âmbito 
deste Instituto uma sessão cultural sobre Virgínia 
Victorino. Esta iniciou-se com o documentário 
“Virgínia Victorino – Cena do Tempo” , realizado 
por Filipe de Moura e a apresentação da obra 
“Virgínia Victorino – Vida e Obra”, da autoria do 
Doutor Jorge Pereira de Sampaio que esteve a cargo 
de Doutor Rui Vieira Nery.   

Actividades no Palácio 

Instituto Alexandre Herculano  
Pensar Portugal  

 
 No dia 28 de Novembro,  pelas 18h00 realizou-

-se a conferência “A notável Pedra de Dighton. Seus 

mitos históricos (valores e contravalores)”, que teve 
como orador o Prof. Doutor José Manuel Ferreira 

Coelho. 

 Na mesa tivemos a honra de contar,  para além 

do orador e do presidente da Direcção da Sociedade 

Histórica, com as  presenças do Almirante Vidal de 
Abreu, presidente da Academia de Marinha, de D. 

João Vicente de Saldanha Oliveira e Sousa, 4.º Mar-
quês de Rio Maior e D. Pedro José Folque de Men-

doça Rolim de Moura Barreto, 6.º Duque de Loulé. 

 No dia 25 de Novembro, este Instituto promo-
veu     uma   conferência   intitulada   “A   Paz  Luso- 

-castelhana de 1668. Portugal no xadrez diplomático 

de meados do século XVII”, pela Prof.ª Doutora Ana 
Leal de Faria. 
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Instituto Bartolomeu de Gusmão — História da 
Aviação Portuguesa 

 
 Após a execução de um conjunto de 6 confe-
rências durante o primeiro semestre de 2019, o Insti-
tuto Bartolomeu de Gusmão fez a habitual pausa das 
suas actividades durante os meses de Julho e Agosto. 
 Entre os dias 5 e 14 de Setembro decorreu no 
Aeródromo de Santa Cruz, em Torres Vedras, o 
Campeonato do Mundo de Aviões que compreendeu 
um Festival Comemorativo dos 88 anos daquele ae-
ródromo. Compareceram equipas de vinte países e o 
Instituto Bartolomeu de Gusmão esteve representado 
por Vasco Callixto, vogal da Direcção, que felicitou 
o presidente do Aeroclube de Torres Vedras, Co-
mandante João Carlos Francisco, o piloto Gilberto 
Santos e o navegador Bernardo Reis, estes últimos 
elementos da equipa portuguesa.   

 No mês de Setembro, o Instituto retomou as 
suas actividades normais, com a conferência 
“Aviação e Aerostação em Alverca”, proferida pelo  
Ten. Gen. Piloto-Aviador Mimoso de Carvalho, que 
mais uma vez connosco colaborou e nos elucidou, 
com o seu rigor habitual, sobre a actividade aeronáu-
tica desenvolvida em Alverca, desde 1918. 

 

  No mês de Outubro, tivemos, também de no-

vo, a colaboração do Cap. de Fragata Baptista Ca-
bral, que fez uma conferência subordinada ao tema 

“Génese da Travessia Aérea do Atlântico Sul”, reve-

lando-nos, como fruto dos seus estudos, vários as-
pectos, muito pouco conhecidos, dos antecedentes 

daquela extraordinária viagem.  

Actividades no Palácio 

 Instituto Alexandre Herculano  
Pensar Portugal  

 
 No dia 20 de Dezembro, numa evocação dos 
20 anos passados do primeiro dia da RAEM – Regi-
ão Administrativa Especial de Macau, o Instituto 
Alexandre Herculano — Pensar Portugal convidou a 
Presidente da Associação dos Amigos da Nova Rota 
da Seda, Prof.ª Doutora Fernanda Ilhéu, para proferir 
uma conferência sobre o tema. 

 Realizada na Sala do Conselho Supremo a   
conferência, intitulada “Macau 20 anos depois –  A 
Área da Grande Baía e a Rota da Seda Marítima do 
Século XXI”, foi deveras apreciada pelos presentes 
que no final interpelaram a oradora com diversas 
questões, enriquecendo-se assim a sessão e criando 
novas expectativas quanto a intervenções futuras 
deste tema tão actual e que tanto diz a Portugal.  
 O sócio Dr. Pinho Neno, tendo tido conheci-
mento desta evocação, fez-nos chegar um soneto 
feito na Gruta de Camões, em Macau, precisamente 
no dia 10 de Junho de 1999,  o qual temos todo o 
gosto em reproduzir abaixo. 

 
PRESENÇA 

 

Memória de Camões, memória viva 
Do Vate que cantou a Pátria amada 
E a quis em verso heróico celebrada 

De métrica solene e rima altiva, 
  

 Esta Gruta, qual lenda sugestiva 
Da passagem na China demorada 

Do Português, em gesta memorada, 
É do feito invulgar nota impressiva. 

   
Extinguiu-se o Império, todavia, 

Não se extinguiu a chama que irradia 
Com fulgência de efeito universal. 

   

Memória de Camões, da Lusa Gente, 
Este local sagrado, sarça-ardente, 

É presença em Macau de Portugal! 
 

In “Chão Português”, Pinho Neno, p. 94  



25  

25  

 Ainda no mês de Novembro, o Dr. Henriques 
Mateus, Vogal do nosso Instituto, tomou parte no 
“I Encontro Nacional de História Aeronáutica”, 
realizado em Ponte de Sor, em que apresentou as 
comunicações “Memórias do dia da 1.ª ascensão 
tripulada sobre o solo português. O cap. Vincenzo 
Lunardi e o seu pioneirismo (24/8/1794)” e 
“Campo Internacional de Aterragem (1919–1936). 
Factos e figuras dos primórdios da Aviação Comer-
cial Portuguesa”. 

 No mês de Dezembro, foi a vez do Dr. Henri-
ques Mateus, Vogal do nosso Instituto, proferir, 
com a sua reconhecida competência, uma conferên-
cia subordinada ao tema “Evocação dos 200 anos 
do primeiro salto de um pára-quedista sobre solo 
português”, tema que captou a curiosidade da assis-
tência, na sua grande maioria desconhecedora da-
quele salto.  
 Esta sessão contou, ainda, com o lançamento 
do opúsculo “Os Pára-quedistas nas Guerras de 
África –   1961-1975,   da   autoria   do  Cor.   Pára- 
-quedista Nuno Mira Vaz. 

 
 A obra evoca a activida-
de dos Batalhões de Caçado-
res Pára-quedistas que com-
bateram na Guiné, em Angola 
e em Moçambique, durante as 
Guerras de África e está à 
venda na secretaria da SHIP. 
 E assim se encerrou 
mais um ano de actividade 
deste Instituto. 

Actividades no Palácio 

Instituto Bartolomeu de Gusmão — História da 
Aviação Portuguesa 

 

 No mês de Outubro, o Cor. Brito Coelho, Vo-
gal do nosso Instituto, tomou parte no Congresso “A 
República no Pós-Guerra: Os Açores centralidade e 
comunicações no Atlântico Norte”, realizado na ilha 
de Santa Maria, em que apresentou a comunicação 
“Açores:  Aviação,  Centralidade,  Periferia    (1919- 
-2019)”.   

 No mês de Novembro, o nosso Instituto deci-
diu comemorar o cinquentenário da “Ida do Homem 
à Lua”, convidando para proferir uma conferência o 
Prof. Doutor Carvalho Rodrigues. A conferência que 
teve o título “Há 50 anos, filhos do Cosmos foram 
até à Lua”, cativou toda a assistência, não só pelo 
interesse do tema, mas também pelo poder de comu-
nicação do conferencista. Ainda no mês de Novem-
bro, assinala-se a presença da Direcção do nosso Ins-
tituto na festa de aniversário da Associação Portu-
guesa de Pilotos de Linha Aérea (APPLA), em que 
foi homenageado o Cor. Piloto-Aviador Vítor Lopes 
de Brito, Vogal do nosso Instituto. Foi-lhe atribuído 
o mais alto galardão da APPLA, o Prémio Carlos 
Bleck, pela sua extraordinária carreira aeronáutica, 
de 68 anos de duração, em que voou uma variedade 
extraordinária de aeronaves e em que formou uma 
enorme quantidade de pilotos de linha aérea. 
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Assembleia geral da SHIP 
 

 No dia 12 de Dezembro, num Salão Nobre re-
pleto, bem demonstrativo do interesse dos associa-
dos, realizou-se mais uma Assembleia geral da 
SHIP. 

 Na  sessão, o presidente da  Direcção, Dr. José 
Alarcão Troni, tomou a palavra para expor as activi-
dades da Sociedade Histórica em 2019, bem como 
referir as linhas orientadoras do Plano de Acção e 
Orçamento para 2020. 

 Seguiu-se a deliberação sobre o referido plano, 
bem como o Parecer do Conselho Fiscal e da Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas. A totalidade 
dos projectos de deliberação mereceu a aprovação 
unanime da Assembleia geral. 

 
 

Informação ao Sócio 
 
 

 No preenchimento da sua Declaração de IRS, 
preencha o quadro 11 do modelo 3 com o NIF 500 
875 294 que corresponde ao da Sociedade Histórica 
da Independência de Portugal. 
 Ao atribuir 0,5 % do seu imposto à Sociedade 
Histórica, sem quaisquer encargos para si, está a aju-
dar a Instituição. 
 No ano de 2018 a consignação de 0,5 % repre-
sentou uma receita extraordinária de cerca de € 
10.861,11. 
 
 A Sociedade Histórica agradece a grande 
generosidade dos seus Associados. 
 

Actividades no Palácio 

Instituto Fernando Pessoa 
Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas  

 
 No dia 27 de Setembro, este Instituto integrou-
-se nas celebrações internacionais do III   Centenário 
do nascimento de Giuseppe Baretti. 

 A Sala dos Azulejos do nosso Palácio acolheu 
um seminário intitulado “Baretti em Lisboa em 
1760: Lisboa na balança da Europa por um olhar ita-
liano”, que contou com a presença dos presidente da 
Direcção, Dr. José Alarcão Troni, Prof.ª Doutora 
Annabela Rita, Prof.ª Doutora Luísa Antunes Paoli-
nelli, Prof.ª Doutora Daniela Marcheschi, Prof. Dou-
tor José Eduardo Franco e Escritor Miguel Real.  
 
 

Instituto D. Antão de Almada 
Memória de Portugal 

 
 No dia 16 de Dezembro, este Instituto promo-

veu na sua sala uma conferência com grande interes-

se intitulada “Uma Rainha na Tormenta: D. Maria II 
(1819-1853)”. Com esta sessão pretendeu-se evocar 

os 200 anos do nascimento da rainha, conhecida pelo 

cognome da “Educadora”. A  conferência proferida 
pelo Prof. Doutor Paulo Drumond Braga, reputado 

especialista, despertou grande interesse junto dos 

associados. 
Agradecimento 

 
 A sala da Direcção, no 1.º piso do Palácio, fi-
cou grandemente enriquecida com a doação de seis 
cadeiras em pau-santo, com embutidos. 
   
 
 

 
 
 
 

  
 

 À nossa prezada sócia, Dr.ª Maria Amélia 
Abreu, o nosso muito obrigado! 
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Instituto Luís Gonzaga Gomes  
Portugal — Macau — China   

 

 Por iniciativa dos Institutos Luís Gonzaga 
Gomes e Internacional de Macau, foi apresentada 
no Salão Nobre, no dia 10 de Outubro, uma segun-
da edição de “Viagem a Macau”, uma obra de Vas-
co Callixto, publicada em 1978, que relata a via-
gem efectuada pelo nosso colaborador no ano ante-
rior. 

 Com o subtítulo “Uma Relíquia de Portugal 
no Oriente” e uma “nota de apresentação” do Dr. 
Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional 
de Macau, este livro, de capa dura, grande formato 
e excelente apresentação gráfica, dá a conhecer às 
novas gerações a saudosa Macau do tempo dos nos-
sos avôs e, a estes e suas descendências, recorda 
tempos idos, vividos naquela então parcela de terra 
portuguesa das lonjuras orientais. 
 Perante numerosa assistência, os oradores 
que antecederam o autor no uso da palavra destaca-
ram e elogiaram a obra de Vasco Callixto, que no 
final, com viva emoção, a todos agradeceu as aten-
ções que lhe tem sido dispensadas.  

 Foram oradores os elementos que presidiram 
a sessão: General José Baptista Pereira, presidente 
da Assembleia geral da SHIP, Dr. José de Alarcão 
Troni, presidente da Direcção, Dr. Jorge Rangel, 
presidente do Instituto Internacional de Macau, e 
General José Garcia Leandro, Governador de Ma-
cau quando da visita e estadia de Vasco Callixto no 
então território sob administração de Portugal.   

Actividades no Palácio 

Instituto Fernão Mendes Pinto 
Portugal nos Mares da Ásia e regiões 

fora da jurisdição da Coroa Portuguesa, 
 designadamente o Vietname  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No dia 9 de Julho, este Instituto promoveu 
uma conferência intitulada “Vivo engenho & felice 
memória. A Peregrinaçam e as leituras de Fernão 
Mendes Pinto”, da autoria da Prof.ª Doutora Isabel 
Almeida. 

 No dia 5 de Novembro, o Salão Nobre encheu-
-se para ouvir a conferência “Partir en Inde aux XVI 
et XVII siècles”, pelo Doutor Carlos Montalvão. 
 Grande parte da assistência pertence à comuni-
dade francesa que actualmente habita em Lisboa e 
que muito aprecia ouvir falar sobre a História de 
Portugal. 
 

 
 
 

 No dia 3 de Dezembro, realizou-se a última 
conferência do ano, “Fernão Mendes Pinto. As aven-
turas e desventuras de um português no século XVI. 
Parte II: Em Malaca, ao serviço de Pero de Faria”, 
pelo Doutor António Martins do Valle. 
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 Fortes motivos tenho para pensar que a liga-
ção ao mar, pelo que representa como posição es-
tratégica da Europa, continuará sempre a ser o 
nosso presente e futuro, com fortes valências inter-
continentais. 
 Tal como Fernando Pessoa escreveu na Men-
sagem “Fita, com olhar sphyingico e fatal, o Oci-
dente, futuro do passado.  
 O rosto com que fita é Portugal”.  

 A leitura ecossistémica é, em meu entender, 
fundamental. 
 Sobre a corografia de Portugal como 
“ecossistema continental”, o nosso país está na 
“orla” do continente europeu. Por isso saímos e 
este é o sentido do nosso escudo, a nossa Esfera 
Armilar. A  Nação deverá dar muito mais impor-
tância a tal facto, e proclamar: 
 Portugal − País da Diáspora. 
 Penso que não aproveitarmos esta vocação é 
grave erro, pois que ela nos foi dada desde o iní-
cio, pela nossa situação no extremo litoral. 
 Nos séculos XIV e XV partimos e hoje o que 
devemos é ir buscar o além-mar.  
 Mediar entre partes, decorre do nosso carác-
ter da beira-mar, cá-e-lá, e se aproveitarmos a Di-
áspora, indo com ela temos de novo um Caminho 
no Mundo.  
 Somos da Europa mas somos da “periferia 
do ecossistema continental” e por isso o que está 
em nossa frente é o mar com que devemos permu-
tar, porque tal é “factor  orla”. 
     Partamos. 
 Se ficarmos a olhar fixamente para o   centro 
da Europa, onde o poder está longe, seremos me-
nosprezados.  
 Voltar as costas ao mar é para nós pecado 
mortal. 
     Locais há, em que a Geografia comanda a 
História e este é o nosso caso.  

    
João dos Reis Gomes 

Presidente do Instituto Gonçalo Ribeiro Telles  – 
Da Ecologia da Paisagem ao  

Ordenamento do Território (IGRT)  

Actividades no Palácio 

Instituto Gonçalo Ribeiro Telles— Da Ecologia 
da Paisagem ao Ordenamento do Território 

 
 No dia 7 de Novembro, o Instituto promoveu 
uma sessão que teve como tema de análise um texto 
elaborado pelo seu presidente, Arquitecto Paisagista 
João dos Reis Gomes, intitulado “O Sentido de Por-
tugal”. 

 Na mesa esteve a presidir à sessão o Dr. Duar-
te Ivo Cruz, director da SHIP, tendo à sua esquerda 
o Dr. Pinho Neno e o Doutor Renato Epifânio. À 
direita, o presidente do IGRT, o Doutor Paiva Bo-
léo-Tomé e o Arquitecto Paisagista Fernando dos 
Santos Pessoa. 

 Após a leitura do texto pelo presidente do 
IGRT, seguiram-se as intervenções de todos os 
membros da mesa que enriqueceram, com contribu-
tos importantes, o texto lido. 
 Depois destas comunicações, a plateia intera-
giu com a mesa, debatendo e propondo visões, com 
igual enfoque na diáspora portuguesa, de que desta-
camos o Professor José Manuel Ferreira Coelho, o 
Professor Luís Vicente e a Geografa Maria Reis Go-
mes. 

 
O Sentido de Portugal 

Sinopse 
 

 O melhor que fomos foi quando seguimos o 
impulso da beira-mar e partimos. 
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 No dia 25 de Novembro, a Tertúlia Fim do Im-
pério apresentou a obra “Refugiados de África: Re-
fugiados de Angola e de Moçambique”, de Nuno Al-
ves Caetano. 

 No dia 28 de Novembro, realizou-se uma con-
ferência/debate sobre os Comandos que contou com 
a participação de Júlio Oliveira, Marcos Serronha, 
Oliveira Marques e Raul Folques.  

 A sala do Instituto encheu-se de público muito 
interessado, tendo este evento contado com a colabo-
ração da Associação dos Comandos.  

 

Outras Parcerias 
 

 O Palácio da Independência foi ainda palco de 
algumas eventos promovidos por outras entidades. 
 O MIL — Movimento Internacional Lusófono 
organizou, no dia 18 de Outubro, o “Colóquio Orlan-
do Vitorino. Obra e Pensamento”; o Elos Clube em 
Lisboa promoveu, em 25 e 26 de Outubro, a XXXII 
Convenção Internacional do Elos da Comunidade 
Lusíada; a Paulinas Editora apresentou, no dia 26 de 
Novembro, a obra “O Projecto Portugal e a Relação 
Estado Igreja à luz de metáfora conjugal”, da autoria 
de Rui Costa Oliveira, e a Livraria Olissipo promo-
veu a já habitual mostra de livros antigos, seguida de 
leilão, de 3 a 5 de Dezembro.  

Actividades no Palácio 

Comissão Portuguesa de História Militar 
  
 No dia 23 de Setembro, a Tertúlia Fim do Im-
pério convidou o Cor. Américo Henriques para dar  a 
conhecer a obra “Voltámos todos. Memórias de uma 
Companhia de Comandos” da autoria de Helena Sil-
va e Paulo Kellerman.  

 No dia 14 de Outubro, a mesma Tertúlia pro-
moveu um debate sobre a Guerra do Ultramar, tendo 
como oradores o Ten. Cor João José Brandão Ferrei-
ra, autor da obra “Em Nome da Pátria”, o Dr. José 
Ribeiro e Castro e o Embaixador Henrique da Silva. 
 A moderação foi do Ten. Gen. Alexandre de 
Sousa, Presidente da CPHM. 

  
 De 11 a 14 de 
Novembro, decor-
reu o XXVIII Coló-
quio de História Mi-
litar que este ano 
teve como tema 
principal “Portugal, 
do Armistício à Di-
tadura Militar”. Pro-
grama muito preen-
chido, como já vem 
sido hábito, contou 
com a participação 
de diversos investi-
gadores que nos 
brindaram com con-
ferências de grande 
qualidade. 



30  

30  

Tomar - Festa dos Tabuleiros 
 
 Ao fim de quatro anos de espera, a SHIP foi, 
no dia 08 de Julho, à Festa dos Tabuleiros em Tomar.  
 A sua origem remonta ao Culto do Espírito 
Santo, instituído no séc. XIV, e nela ainda se vislum-
bram os primórdios das antigas festas das colheitas, 
seja pela profusão de flores, seja pela presença do 
pão e das espigas de trigo nos tabuleiros. Ao cortejo, 
ponto alto dos festejos, associa-se um rico conjunto 
de intervenções culturais e recreativas, de que se des-
tacam o Cortejo dos Rapazes, o Cortejo do Mordo-
mo, as Ruas Populares Ornamentadas, os Jogos Po-
pulares, os Cortejos Parciais, os Arraiais Populares e 
a Pêza. 
 Foi muito agradável assistir ao desfile de cores, 
emoção de 4 anos de trabalho, música, festa e ale-
gria. 
 

Bugio 
 

 Realizada apenas duas vezes por ano, a SHIP 
levou a cabo, no dia 20 de Julho, uma visita ao Farol 
do Bugio, monumento emblemático à entrada da bar-
ra da cidade de Lisboa. Chegados ao porto de recreio 
de Oeiras ouvimos todas as recomendações dadas 
pelos especialistas para a travessia do Tejo em barcos 
semi-rígidos. Junto ao Bugio esperava-nos o Dr. Joa-
quim Boiça, investigador da história local e especia-
lista em Fortes e Faróis que nos falou da história do 
Forte de São Lourenço do Bugio, da sua construção, 
desenvolvimento e evolução, e do farol, referindo 
ainda a vida dos faroleiros e das suas famílias. Uma 
visita a não esquecer. 
 A parte da tarde foi dedicada ao Parque dos 
Poetas, que nasceu da vontade de homenagear os po-
etas, a poesia nacional e o património literário de re-
conhecimento internacional. A ideia inicial, de colo-
car numa alameda 20 esculturas de 20 poetas do séc. 
XX, cresceu e hoje ocupa cerca de 23 hectares e a 
representação de 60 personalidades da nossa poesia, 
desde o séc. XII ao séc. XX. 

Alhandra e Terras de Manique 
 
 No dia 19 de Setembro, a SHIP deslocou-se até 
bem perto de Lisboa, a Alhandra e Terras de Pina Ma-
nique. Pela manhã visitámos a Casa-Museu Dr. Sousa 
Martins, constituída por documentos, livros, quadros, 
fotografias, instrumentos de trabalho, objectos de uso 
quotidiano e colecções particulares deste médico afa-
mado.  
 A Igreja Matriz de S. João Baptista encontra-se 
a cerca de 200 metros acima da vila de Alhandra, no 
alto do castelo. Este monumento sofreu um violento 
incêndio, pelo que teve de ser totalmente reconstruí-
do; compreende um espólio de arte sacra dos sécs. 
XVII e XVIII, de grande qualidade plástica, sendo 
alguns objectos da primitiva igreja e outros provenien-
tes de igrejas de Lisboa. 

 Ainda antes de almoço, deslocámo-nos até a um 
outro miradouro de Alhandra, onde está situado o Mo-
numento a Hércules, dedicado às vitórias luso-britâ-
nicas aquando da 3.ª invasão francesa. 
 Depois de almoço fomos até Manique, come-
çando pelo Palácio de Manique, projecto magnânimo 
iniciado, mas não acabado, pelo Intendente Diogo Iná-
cio de Pina Manique que pretendia tornar a vila gran-
diosa, incluindo-a na rota das grandes cidades. Do 
conjunto, a igreja foi o único elemento que teve aca-
bamento interior, uma vez que com a morte de Pina 
Manique, verificada em 1805, o projecto paralisou, 
pelo que a construção do palácio nunca foi concluída. 
Um pouco ao lado, encontra-se a Casa da Câmara que 
foi um dos poucos monumentos acabados pelo Inten-
dente Manique. 
 
 
 
 

Turismo Cultural  
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Oleiros 
 

 No dia 27 de Setembro, a SHIP foi até Oleiros, 
começando pelos Refúgios do Pinhal para um aprazí-
vel welcome drink, seguindo-se uma visita à casa da 
Cultura onde se realizam actividades de carácter cul-
tural e social, que dinamizam a região, como coló-
quios, sessões de cinema e exposições temporárias. 
Antes de almoço ainda houve tempo para visitar a 
Igreja Matriz dedicada a Nossa Senhora da Concei-
ção, destacando-se os caixotões nos quais foram pin-
tados 30 quadros setecentistas de evocação mariana e 
uma imagem de Nossa Senhora, em pedra do séc. 
XV. 

 A tarde foi dedicada à aldeia de Álvaro fustiga-
da pelos incêndios de 2017. Situa-se numa encosta 
sobranceira ao Rio Zêzere, acomodada na albufeira 
do Cabril. É uma das “aldeias brancas” que integram 
a Rede das Aldeias do Xisto, cuja alvura está associ-
ada à importância histórica que esta “villa” sempre 
teve, fruto do facto de ter sido sede de concelho en-
tre, 1514 e 1836, e da qual herdou a designação de 
“mui nobre villa”. 
 

Mangualde 
 

 Nos dias 10 e 11 de Outubro, a SHIP foi até 
Mangualde. Depois de um retemperador almoço, co-
meçou-se por visitar a Igreja da Misericórdia cons-
truída no séc. XVIII, onde se destaca uma pequena 
varanda que abre para o pátio, os quinze painéis no 
tecto oriundos de Lisboa e os vários azulejos que 
preenchem a capela-mor, trazidos de Coimbra. 
 De seguida houve uma pequena passagem pela 
Torre do Relógio Velho, uma reedificação da velha 
torre sineira medieval, que se erguia no centro de 
Mangualde, e cujo toque da sineira chamava os ho-
mens bons para as reuniões do concelho. 
 Mesmo ao lado, visitámos o Palácio dos Con-
des de Anadia, considerado como a mais sumptuosa 

residência senhorial de toda a Beira Alta. A sua cons-
trução foi iniciada em princípios do séc. XVIII, com 
continuidade até ao séc. XIX, pela linhagem dos Paes 
de Amaral, descendentes do capitão-mor do concelho 
de Azurara e, depois, condes de Anadia. O palácio 
tem uma quinta adjacente com jardins e uma mata 
plantada no séc. XVIII e contém um museu com co-
lecções de mobiliário, azulejos, estuques, frescos, ca-
mafeus e pinturas. 

  

 Antes de terminar 
o dia, ainda houve tem-
po para deliciarmo-nos 
com os pastéis de feijão 
do patronato, um doce 
típico de origem con-
ventual e cuja receita 
continua no “segredo 
dos Deuses”. 
 No dia seguinte, 
o nosso grupo foi até à 
Ermida de Nossa Se-
nhora do Castelo, cons-
truída no topo do mon-
te com o mesmo nome, 

no local do antigo povo-
ado fortificado, da idade do ferro, e, mais tarde, roma-
nizado. Foi inaugurada com a entronização da ima-
gem a Nossa Senhora do Castelo, em 1832. Esta ermi-
da integra ainda o santuário constituído pelo escadório 
e capelas anexas, construídas no séc. XVIII, de feição 
barroca e uma paisagem de 360º que ultrapassa os li-
mites do concelho de Mangualde. 
 No sopé desta ermida encontram-se as Ruínas 
Romanas da Raposeira, descobertas em 1889, que re-
velam os restos de um antigo povoado da época roma-
na. Aqui observámos uma área identificada como sen-
do uma antiga estalagem, espaços de utilização reser-
vada à família e demais pessoas que trabalhavam na 
hospedaria, bem como uma zona termal. 
 Os Bordados do Tibaldinho evocam uma das 
artes mais tradicionais e características da Beira. Há 
mais de cento e cinquenta anos, as mulheres de Tibal-
dinho romperam o círculo fechado de uma magra eco-
nomia de subsistência, passando a contribuir, com di-
nheiro obtido com a venda dos bordados, para o sus-
tento familiar. 
 Antes do almoço e do regresso a Lisboa, visitá-
mos a Fonte da Ricardina, que serviu de cenário a Ca-
milo Castelo Branco para os amores de Ricardina Pi-
mentel e de Bernardo Moniz, no seu romance “O Re-
trato de Ricardina”. A existência ficcional dos perso-
nagens e da narrativa ganha vida na presença dos sí-
tios referidos e descritos na novela: a casa de Silvestre 
da Fonte, de aparelho granítico seco e de janelas ma-
nuelinas, a Igreja da Abadia de São Pedro, a Residên-
cia Paroquial e a fonte escondida no passal.  

Turismo Cultural  
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Lousal 
 

 No dia 26 de Outubro, a SHIP foi até ao Lousal 
visitar o Complexo Mineiro desta região. Este com-
plexo mineiro esteve activo entre 1934 e 1992 e des-
de 2001 passou a desempenhar uma função exclusi-
vamente museológica no âmbito da arqueologia in-
dustrial. Num pequeno percurso pedestre, pudemos 
observar os antigos edifícios e estruturas ligadas à 
extracção mineira, as escombreiras e as lagoas áci-
das, com a sua cor característica e tomámos conta 
dos recursos minerais que ali existiam, nomeadamen-
te a pirite e os impactes ambientais decorrentes da-
quela extração mineira. Neste complexo, pudemos 
ainda visitar a Galeria Mineira Waldemar, uma gale-
ria horizontal com cerca de 300 metros de extensão, 
que chegou a ser utilizada como paiol.  
 Depois do almoço, o tempo foi dedicada ao 
Centro de Ciência Viva do Lousal. Neste espaço, vi-
sionámos um pequeno filme sobre a actividade mi-
neira desde a vida dos mineiros à complexa extrac-
ção do minério, bem como as doenças derivadas da 
extensa exposição àquele ambiente.  
 Foi através de um “carocha” colocado numa 
parede que o nosso grupo teve a percepção de que 
muitas das coisas que chamamos “nossas”, derivam 
de recursos metálicos, não-metálicos, hidrocarbone-
tos, ou seja, dádivas da Terra e os seus georecursos, e 
o que seria dessas “coisas” sem essas dádivas. Um 
momento de muito interesse. 
 Ainda antes de terminarmos este passeio cultu-
ral a este complexo, houve tempo para visitar o Mu-
seu Mineiro. Alberga um significativo espólio docu-
mental, objectos e equipamentos que permitem um 
olhar sobre o quotidiano dos anos de prosperidade da 
mina, através dos espaços das unidades de produção 
de electricidade, de ar comprimido e de uma exposi-
ção de engenhos de modelos de minas do séc. XIX, 
cujo fabrico remonta àquele tempo, na Alemanha. 

 
 Magusto 

 

 No dia 11 de Novembro, a SHIP não poderia 
deixar de comemorar o dia de São Martinho. Desta 
vez, foi na Quinta do Piloto, em Palmela, onde os 
vinhos são fruto de lotes escolhidos, entre 200 hecta-
res de vinhas, nos melhores terrenos da região e a sua 
história abrange quatro gerações de uma família que 
cresceu ligada à história desta região ao longo de um 
século. Uma experiência, com prova dos melhores 
vinhos da adega da Quinta do Piloto e os recentes 
bombons de Moscatel de Setúbal. 
 A parte da tarde foi reservada ao Espaço Fortu-
na, situado em pleno parque da Arrábida. 
 Neste espaço encontrámos a tradição do barro, 
arte milenar que individualiza as raízes de um povo, 
testemunha o seu passado e dá expressão à sua cultu-

ra, desde o forno à pintura, em pequenas peças ou em 
grandes painéis de azulejo. 
 

Marinha Grande 
 

 No dia 22 de Novembro, a SHIP foi até à Mari-
nha Grande. Começámos por visitar o Museu do Vi-
dro, vocacionado para o estudo da arte, artesanato e 
indústria vidreira. Dispondo de dois espaços distintos 
de exposição, nos quais reúne colecções que testemu-
nham a actividade vidreira portuguesa sob as perspec-
tivas industrial, artesanal e artística, desde meados do 
séc. XVII/XVIII até à actualidade. 
 De seguida, fomos até à Oficina de Produção e 
Decoração de Vidro, um espaço dedicado às artes de-
corativas do vidro, bem como à tecnologia da produ-
ção de vidro utilitário, decorativo e científico, numa 
área expositiva que reflecte a evolução da indústria 
vidreira em Portugal. 
 Depois de almoço, visitámos o Museu Joaquim 
Correia constituído pela doação do mesmo artista, de 
obras de escultura, desenho, pintura e medalhística, 
entre outros. Este museu tem como missão o estudo, a 
preservação e a divulgação da vasta obra do escultor, 
bem como do seu percurso enquanto figura incontor-
nável das artes plásticas em Portugal. 
 Antes de regressar a Lisboa, houve oportunida-
de para conhecer o espaço Poeiras Glass, onde se po-
de ver algumas peças em vidro, executadas de forma 
artesanal. 

Almoço de Natal 
 

 Como já é tradição, realizou-se, no dia 04 de 
Dezembro, o almoço de Natal, que juntou Direcção, 
funcionários e associados da nossa querida Instituição. 
Desta vez, o destino foi à zona de Alenquer. Pela ma-
nhã, visitámos a Basílica de Santa Quitéria de Meca, 
guiada pelo Pe. Pedro Fernandes. Foi mandada cons-
truir pela confraria de Santa Quitéria de Meca, em 
meados do séc. XVIII, sendo rica em pinturas de ele-
vado valor artístico bem como os paramentos, ima-
gens e o órgão que se encontra no coro. 
 Depois do agradável almoço e de umas palavras 
de Boas Festas do presidente da Direcção, Dr. José 
Alarcão Troni, fomos até ao Museu Damião de Gois e 
das Vitimas da Inquisição, situado na antiga Igreja da 
Nossa Senhora da Várzea. Este Museu serve não só 
para honrar a memória de um pensador português, 
mas mais ainda para nos lembrar que há mais de 500 
anos Damião de Góis, sem jornais e sem internet, era 
tão mais moderno e esclarecido que a maior parte de 
nós. 
 No final do dia, fizemos um tour de autocarro 
pela Vila Presépio, passando por alguns pontos turísti-
cos e observando os enfeites de Natal que Alenquer 
veste nesta altura do ano, nomeadamente, o grande 
presépio que cobre a encosta desta vila. 
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