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     Na sessão cultural de 6 de dezembro foi 

apresentada a comunicação “Desassossegos 

Marítimos em Fernando Pessoa”, pelo acadé-

mico Kenneth David Jackson.  

     No início da sessão o Almirante Francisco 

Vidal Abreu impôs a medalha de Vasco da 

Gama, atribuída pelo Chefe do Estado-Maior da 

Armada, Almirante Luís Macieira Fragoso, ao 

académico Kenneth David Jackson, Professor 

Americano, pelos numerosos trabalhos publica-

dos sobre a cultura marítima portuguesa. Para 

o orador a sua apresentação baseou-se no 

estudo e no significado profundo literário, esté-

tico, filosófico e artístico do mar na vida e obra 

de Fernando Pessoa, através de uma consideração das viagens marítimas, dos poemas “Opiário” e das grande odes 

de Álvaro de Campos, do ambiente onírico e irreal da peça “O Marinheiro,” das teorias da realidade do conto “A 

Perda do Iate Nada,” a referências ao mar na poesia em inglês, aos ensaios filosóficos e aos poemas da Mensagem. 

O mar será visto na variada e ondulante obra pessoana como um espaço da imaginação, um caminho à despersona-

lização e à universalidade, e um espaço imaginado aberto ao infinito, aos sonhos e ao mistério. 
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    Em 13 de dezembro teve lugar uma sessão cultural conjunta 

com a Sociedade de Geografia de Lisboa e com Embaixada da 

República da Turquia, intitulada “Uma relação entre Portugal 

e a Turquia em torno de Pirî Reis”, com a presença de S.E. o 

Embaixador da República da Turquia, Hasan Göğüş.  

    Durante o período da manhã, na Sociedade de Geografia de 

Lisboa, foram apresentadas as comunicações “As viagens portuguesas, os Paesi Novamenti Retrovati e Pirî Reis”, 

pela Académica Ana Paula Avelar, “Vida y Obra del Almirante Turco Pirî Reis” pelo Prof. Doutor Mehmet Necati 

Kutlu e “O mapa de Pirî Reis (1513) e a cartografia ibérica do século XVI”, pelo Académico Joaquim Alves Gaspar, 

seguindo-se um período de debate. 
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    No período da tarde, na Academia de Marinha, foram oradores o Académico Rui Loureiro com a comunicação 

“Fontes de origem portuguesa nos trabalhos geográficos e cartográficos de Pirî Reis” , o Académico Metin Ataç, 

Almirante da Marinha Turca, com a comunicação “Gratitude from 500 years beyond”, que após a sua apresentação 

recebeu do Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu, o diploma de membro associado da classe 

de Artes , Letras e Ciências da Academia de Marinha.  Seguiu-se a comunicação “O ocaso de uma carreira excecio-

nal: Pirî Reis, o cerco de Ormuz e a questão de Bassorá”, pela Académica Dejanirah Silva Couto, que no final rece-

beu o diploma de membro associado da classe de História Marítima da Academia de Marinha. A última comunica-

ção da sessão conjunta foi proferida pelo Académico José Manuel Malhão Pereira, intitulada “As Ações Navais de 

Pirî Reis e Seydi Ali Reis e a Expansão Turca no Índico. Fatores Náuticos e Meteorológicos”.  

Seguiu-se um período de debate onde os conferencistas tiveram ocasião de esclarecer as questões colocadas pela 

interessada assistência. 

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

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

 

Sessão Cultural Conjunta 
“Uma relação entre Portugal e a Turquia em torno de Pirî Reis” 



Página 4 

    
     A terminar, o Presidente da Academia de Marinha salientou que “passado cerca de 100 anos desde o início da 

expansão portuguesa que teve início com a conquista de Ceuta. Pirî-Reis, em 1513, publicou uma carta do mundo, 

de que resta apenas o fragmento Atlântico. O aspeto interessante e que tem despertado tanto debate é fundamen-

talmente este - como foi possível, naquela época, aparecerem nessa carta dados que só tinham sido conhecidos dos 

Portugueses há muito pouco tempo, 

sabendo-se como a política de sigilo regia 

todo o programa das descobertas. Mais 

tarde, em 1520, preparou o ʻLivro das coi-

sas do marʼ que, de novo, revelou todo um 

conjunto de detalhes sobre todo o período 

das descobertas, que é notável. Estas duas 

obras, pelas questões que cobrem e levan-

tam, incluindo a base cartográfica da pri-

meira, embora conhecidas as fontes que 

lhe deram origem, têm sido objeto de dis-

cussão académica”.  
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AVISOS 

Prémio “Almirante Teixeira da Mota”/2016 

     Em 15 de novembro, o júri deliberou, por unanimidade, atribuir o prémio 

“Almirante Teixeira da Mota”/2016, no valor de cinco mil euros, ao trabalho, The 

Global City, com coordenação de Annemarie Jordan Gschwend e  K. J. P. Lowe. O 

júri decidiu ainda atribuir menções honrosas aos trabalhos,  A baleação e o Estado 

Novo. Industrialização e Organização Corporativa (1937-1958), da autoria de 

Francisco Maia Pereira Henriques, e Políticas Régias de Logística Naval (1481-

1640), da autoria de Liliana Cristina Magalhães Oliveira.  

BIBLIOTECA TEIXEIRA DA MOTA 

Edições 2016 da Academia de Marinha 

Os Académicos têm 50%  de desconto sobre  o preço afixado 
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PRÓXIMOS EVENTOS  

A Academia de Marinha 

deseja Boas Festas e 

Bom Ano Novo 

Janeiro de 2017 
10 

17:30 horas 

“As origens da expansão viking e da expansão portuguesa. Um estudo comparado” 

Académico João Paulo Oliveira e Costa  

 

17   

17:00 horas 

“Corveta dos anos 70. Navio de transição” 

Académico Balcão Reis  

 

“Da Afonso Cerqueira para a Côrte-Real” 

Académico Alexandre da Fonseca  

 

24 

17:30 horas 

Sessão Solene “Entrega do Prémio Almirante Teixeira da Mota/2016” 

Apresentação do livro  - The Global City  

Premiados: Annemarie Jordan Gschhwend & Kate.J.P.Lowe  

  

31 

17:30 horas 

“Os Cartazes: documentos de viagem nos mares da Ásia” 

Académico João de Deus Ramos 


