Sociedade de Geografia de Lisboa / Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
(A Secção de Geografia dos Oceanos agradece o envio para jbsaldanha@sapo.pt de informação sobre eventos do mar)

Agenda do Oceano
(Se não desejar receber mais esta Agenda, por favor envie-nos um e-mail)

Legenda

15 de agosto de
2012

⇒ 1.ª referência do evento, depois de 1 de Junho de 2012

Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar
O Mar: compromisso de Portugal. A consagração da política do Mar como uma prioridade
nacional e a aposta clara do XIX Governo Constitucional no dinamismo, na eficácia e na
eficiência em torno deste recurso tão importante para Portugal implica reconhecer e
robustecer a intervenção decisiva da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar
(CIAM). Mediante a Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2012 de 31 de maio, a
CIAM é reconfigurada como “uma estrutura de reflexão e de decisão estratégica sobre o
mar” com os objetivos de “zelar pela implementação e atualização da Estratégia Nacional
para o Mar (ENM)” e “definir metas para a execução do plano de ação da ENM para cada
ano, em articulação com a proposta de Orçamento do Estado, e numa perspetiva
plurianual
de
médio
e
longo
prazos”.
Consultável
em
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/13500/0365603657.pdf.
⇒01JUN (6.ª feira) – 21h30, apresentação do filme “Histórias do Mar” e dos seus testemunhos, realizado
pelo Curso Profissional de Animador Sociocultural da Escola Secundária Rocha Peixoto, projeto em parceria
com a Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, na Biblioteca Diana Bar na Póvoa de Varzim. Informação em
http://ww.cm-pvarzim.pt/biblioteca/.
⇒02JUN (sábado) – 09h30, encontro “Arqueólogos e Arqueologia do Mar”, organizado pela Universidade
Autónoma de Lisboa (CIDMAR) e o Instituto Politécnico de Tomar, com o apoio da EGEAC, no Padrão dos
Descobrimentos
(Av.
de
Brasília).
Informação
em
http://www.nauticalarchaeology.com/textos/EncontroPadraoWEB.pdf.
⇒02JUN (sábado) – 16h00, lançamento do livro “A Odisseia do Transporte Marítimo do Petróleo no Século
XX em Portugal”, chancela da Chiado Editora, nas suas instalações (Rua do Açúcar, 86, em Lisboa).
Informação em www.chiadoeditora.com.
⇒02JUN (sábado) – 17h00, 3.º painel “Lusofonia” do XIV Curso de Verão da Ericeira “Portugalidade:
Elementos para uma reflexão sobre Portugal”, organizado pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica,
no auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, Informação em www.icea.pt.
05JUN (3.ª feira) – Dia Mundial do Ambiente.
⇒11JUN (2.ª feira) – 15h00, celebração conjunta do Dia Mundial dos Oceanos com uma mesa-redonda sobre
“Os Oceanos: questão crítica da Conferência RIO + 20”, integrada num ciclo de três eventos acerca da
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012, organizada em parceria pela
Sociedade de Geografia de Lisboa e outras instituições, na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em
Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒11 a 15JUN (2.ª a 6.ª feiras) – 10h30, módulo 3 (“O planeamento de uma operação de gestão de crises no
âmbito da União Europeia”) do III Curso de Gestão Civil de Crises (CGCC 2012), organizado pelo
Instituto da Defesa Nacional, na sua sede (Calçada das Necessidades, 5, em Lisboa). Informação em
http://www.idn.gov.pt/.
⇒12JUN (3.ª feira) – 17h30, conferência “O estado da arte na Terapêutica Cirúrgica actual (versão
Laparoscópica) comparável à Navegação Marítima Subaquática”, organizada pela Academia de
Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/pt/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/pages/sess%C3%B5escultur
ais.aspx.

⇒14JUN (5.ª feira) – 16h00, palestra "A ocupação da foz do Estuário do Tejo em meados do 1º milénio a.
C.", integrada num ciclo sobre temas da Idade do Bronze Final e a presença Fenícia no Vale do Tejo,
organizado pelo Museu Municipal de Vila Franca de Xira, no seu núcleo-sede (Rua Serpa Pinto, 65).
Informação em http://www3.cm-vfxira.pt/.
⇒14JUN (5.ª feira) – 18h00, sessão sobre " Propolar 2012: um banho de fresquidão na Antártida!", mediante
uma conversa sobre a experiência de trabalho antártido de Adelino Canário, Professor e Investigador na
Universidade do Algarve. A sessão decorreu no Pátio B@r do Leya Pátio das Letras, em Faro, e é
organizada pelo Café Oceano, uma tertúlia de alunos de Oceanografia e da Professora Cristina Veiga Pires
(Faculdade das Ciências do Mar e Ambiente da Universidade do Algarve, Campus de Gambelas) para
debater assuntos relacionados com o Oceano. Informação em http://cafeoceano.blogspot.com.
⇒14JUN (5.ª feira) – 18h30, apresentação do livro “É o teu navio!”, da editora ENN – Editora Náutica Nacional,
Lda, no Clube Militar Naval (Avenida Defensores de Chaves, 26, em Lisboa). Informação em
http://www.revistademarinha.com/.
⇒16JUN (sábado) – declaração do Rio sobre o Oceano, por ocasião da celebração do Dia Mundial do
Oceanos na Conferência Rio + 20, preparada pela presidência celebrativa para oferecer recomendações
conducentes ao avanço do desenvolvimento sustentável dos oceanos, costas e estados de pequenas ilhas
em
desenvolvimento
(SIDS).
Informação
em
http://www.globaloceans.org/sites/udel.edu.globaloceans/files/RioOceanDeclaration.pdf.
⇒16JUN (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “Um Médico no Lago Niassa”, organizada pelo Grupo de
Amigos
do
Museu
de
Marinha,
no
Museu
de
Marinha.
Programa
em
http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
⇒16JUN (sábado) – 17h00, 4.º painel “O Supérfluo e o Necessário” do XIV Curso de Verão da Ericeira
“Portugalidade: Elementos para uma reflexão sobre Portugal”, organizado pelo Instituto de Cultura
Europeia e Atlântica, no auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, Informação em
www.icea.pt.
⇒17 a 22JUN (domingo a 6.ª feira) – 21st International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE
Rhodes 2012 Conference), organizada pela International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE),
em Rodes, Grécia. Informação em http://www.isope2012.org/.
⇒19JUN (3.ª feira) – publicação no DR 117, Série I de 2012-06-19, do Decreto-Lei n.º 121/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que transpõe a Diretiva n.º 2011/15/UE,
da Comissão, de 23 de fevereiro de 2011, relativa à instituição de um sistema comunitário de
acompanhamento e de informação do tráfego de navios, procedendo à quinta alteração ao DecretoLei n.º 180/2004, de 27 de julho. Informação em http://dre.pt/.
⇒19JUN (3.ª feira) – 17h30, conferência “Portugal – Marrocos. Uma parceria estratégica”, organizada pela
Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/pt/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/pages/sess%C3%B5escultur
ais.aspx.
⇒19JUN (3.ª feira) – 18h00, sessão “O Mar: recursos e mobilidades”, integradas no ciclo “Políticas Públicas
e Território 2014-2020 – opções para o novo ciclo comunitário”, organizado pelo Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa, no auditório Sedas Nunes (Av. Professor Aníbal de Bettencourt, 9, em
Lisboa).
⇒20JUN (4.ª feira) – notícia da edição em língua portuguesa de obras do World Watch Institute, mediante
uma parceria com a UMA – Universidade Livre da Mata Atlântica do Brasil, designadamente “O Estado
do Mundo em 2012: rumo à prosperidade sustentável Rio + 20”. A Biblioteca Digital, associada à UMA,
contribui para democratizar a informação, disponibilizando versões digitais das publicações para "download"
integral e gratuito em http://www.worldwatch.org.br/.
20 a 22JUN (4.ª a 6.ª feiras) – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +
20).
⇒20 a 22JUN (4.ª a 6.ª feiras) – II Jornadas de Engenharia Hidrográfica, organizadas pelo Instituto Hidrográfico
-

e a realizar no seu edifício sede (Rua das Trinas, 49) em Lisboa, durante a semana de evocação do Dia
Mundial da Hidrografia. Informação em: www.hidrografico.pt/jornadas2012.php.
21JUN (5.ª feira) – Dia Mundial da Hidrografia.
⇒21JUN (5.ª feira) – abertura do concurso Prémio do Mar Rei D. Carlos 2012, instituído anualmente pela
Câmara Municipal de Cascais por intermédio do Museu do Mar – Rei D. Carlos com a finalidade de
homenagear o estadista e o homem de mar e de estimular a investigação científica sobre temas ligados ao
mar. O concurso encerra em 15 de Setembro. Regulamento acessível em http://www.cmcascais.pt/museumar/home.html.
⇒21JUN (5.ª feira) – 13h30, palestra “Understanding bio-optical properties of phytoplankton in the Western
Iberian coast: application of theoretical models”, integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de
Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo
Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em http://co.fc.ul.pt/.
⇒22JUN (6.ª feira) – publicação no DR 120, Série I de 2012-06-22, do Decreto-Lei n.º 130/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que procede à segunda alteração à Lei
n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo a Diretiva n.º 2000/60/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o quadro
institucional para a gestão sustentável das águas. Informação em http://dre.pt/.
23JUN (sábado) – comemoração do Dia da Marinha do Tejo.
25JUN (2.ª feira) – Dia do Marítimo.
⇒25JUN (2.ª feira) – 18h00, conferência “Urbanismo Azul: Perspetivas únicas sobre cidades à beira-mar”,
integrada no ciclo Human Habitat 2012, concebido e coordenado pela Iniciativa Construção Sustentável
com o Oceanário de Lisboa e a Roca, no auditório "Mar da Palha" nas instalações do Oceanário, Parque
das Nações. Informação em http://www.construcaosustentavel.pt/.
⇒26JUN (3.ª feira) – 17h30, conferência “A Marinha Portuguesa e a Maçonaria (1900-1935)”, organizada pela
Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/pt/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/pages/sess%C3%B5escultur
ais.aspx.
⇒26JUN (3.ª feira) – 17h30, conferência “O Mar como categoria cultural no contexto da Cultura Portuguesa
– uma perspetiva nas áreas do ambiente da Administração Publica e das Relações Internacionais”,
organizada pela Academia Internacional de Cultura Portuguesa, na Sociedade de Geografia de Lisboa (Rua
das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒27JUN (4.ª feira) – 18h30, conferência “Vestígios das comunidades rurais e marítimas da Baixa
Estremadura, do século V ao século X”, organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa no respetivo
convívio (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒28JUN (5.ª feira) – 21h00, conferência “Quo Vadis Europa? – Revisitar a Cultura de Valores e de Ética”,
organizada pelo Instituto Dom João de Castro, na sua sede, Rua D. Francisco de Almeida, 49, em Lisboa.
Informação em http://www.idjc.pt/home.htm.
⇒29JUN (6.ª feira) – publicação no DR 125, Série I de 2012-06-29, do Decreto-Lei n.º 135/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova a orgânica do Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas, I. P. Informação em http://dre.pt/.
⇒29JUN (6.ª feira) – “A Conferência do Rio terminou antes mesmo de ter começado“: reação comum de
muitos participantes e observadores de Rio + 20, após o lançamento em 20 de Junho do que veio a ser o
acordo final da conferência, designado “O Futuro Que Queremos” (consultável em http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/88/PDF/N1243688.pdf?OpenElement).
Informação
em
http://blogs.worldwatch.org/sustainableprosperity/the-future-we-want-reflections-from-rio20/.
⇒29JUN (6.ª feira) – 10h30, procissão fluvial em honra de S. Pedro (Festas do Montijo). Informação em
http://anaumontijense.jimdo.com.
⇒30JUN (sábado) – 15h30, 2.ª conferência sobre “Uma Boa Onda…” e "As novas autoestradas do Mar", do
-

ciclo "À (re)descoberta do Atlântico", organizado pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, no auditório
da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira. Informação em http://www.icea.pt/.
⇒30JUN (sábado) – 17h00, tertúlia “A pesca artesanal portuguesa e a reforma da Política Comum das
Pescas”, organizada pela Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação e a Liga para a
Protecção da Natureza com o apoio da Câmara Municipal de Sesimbra, na sede da Associação dos
Armadores da Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul (Rua do Porto de Pesca em Sesimbra). Informação
em http://www.lpn.pt/Homepage/Agenda/.
⇒01JUL (domingo) – notícia da publicação do “The State of World Fisheries and Aquaculture 2012”, que
apresenta um exame mundial das pescas e aquicultura incluindo tendências e estatísticas, editado pelo
Departamento
de
Pescas
e
Aquicultura
da
FAO.
Informação
em
ftp://ftp.fao.org/FI/brochure/SOFIA/2012/english_flyer.pdf.
⇒01JUL (domingo) – edição bimensal Julho-Agosto de 2012 (n.º RM 968) da Revista de Marinha (75.ª
aniversário),
dedicada
à
temática
da
Marinha
de
Comércio.
Informação
em
http://www.revistademarinha.com/.
⇒01JUL (domingo) – edição anual Janeiro-Dezembro de 2010 (série 128A-n.º 1-12) do Boletim da Sociedade de
Geografia de Lisboa, que insere a pp. 145-148 a comunicação “Identidades Colectivas, Identidades
Marítimas
e
Comunidades
Ribeirinhas”
de
Carlos
Diogo
Moreira.
Informação
em
http://www.socgeografialisboa.pt/.
⇒01JUL (domingo) – 10h30, I Concurso de Embarcações Engalanadas de S. Pedro (Festas do Montijo),
organizado
pela
ANAU
–
Associação
Náutica
Montijense.
Informação
em
http://anaumontijense.jimdo.com.
⇒01JUL (domingo) – 14h30, VIII Encontro de Embarcações Tradicionais de S. Pedro (Festas do Montijo),
organizado
pela
ANAU
–
Associação
Náutica
Montijense.
Informação
em
http://anaumontijense.jimdo.com.
⇒03JUL (3.ª feira) – aprovação pela Duma russa de nova regulamentação sobre a Rota Marítima do Norte
(designação russa para a conhecida Passagem do Nordeste) que, entre outros aspetos, exclui o porto
de Murmansk e os mares de Barents e de Pechora da definição daquela Rota e estabelece a Administração
da Rota Marítima do Norte, responsável por operações dos quebragelos e gestão dos serviços de
navegação, proporcionando radiocomunicações e informação hidrográfica, organização de operações de
busca e salvamento e preparação de medidas de prontidão para situações de emergência. Informação em
http://arcticportal.org/news/27-2012-shipping/.
⇒03JUL (3.ª feira) – 17h30, conferências “A Política Oceânica de Portugal na III Conferência de Direito do
Mar nas Nações Unidas” e “A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Algumas notas
retrospectivas no 30º aniversário da sua aprovação”, integradas no ciclo “Direito Marítimo” organizado
pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/pt/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/pages/sess%C3%B5escultur
ais.aspx.
⇒05JUL (5.ª feira) – ronda de especialistas do Council on Foreign Relations acerca do resultado do Rio +
20: A cimeira Rio + 20 sobre a sustentabilidade ambiental realizada em Junho de 2012 não apresentou
quaisquer acordos inovadores ou compromissos, mas proporcionou uma plataforma internacional para
revelar
questões
primordiais
ao
desenvolvimento
sustentável
global.
Informação
em
http://www.cfr.org/energyenvironment/examining-rio20s-outcome/p28669.
⇒05JUL (5.ª feira) – 09h30, conferência “Cruzeiros Marítimos – Um setor em forte crescimento”, organizada
pelo Fórum Empresarial da Economia do Mar e o jornal OJE, no salão nobre da Associação Comercial de
Lisboa – Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Rua das Portas de S. Antão, 89, em Lisboa.
Informação em http://www.fem.pt/cc/.
⇒05JUL (5.ª feira) – 13h30, palestra “E para que serve o sexo das algas?”, integrada no ciclo “Quintas do Mar”
do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da
FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em http://co.fc.ul.pt/.
-

⇒05JUL a 10AGO (5.ª feira a 6.ª feira) – programa de atividades educativas no Museu da Nazaré “Há Verão
no Museu”, organizado pelo Museu Dr. Joaquim Manso, Sítio, Nazaré. Informação em http://mdjmnazare.blogspot.pt/.
⇒06JUL (6.ª feira) – publicação no DR 130, Série I de 2012-07-06, do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2012/A
da Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa, primeira alteração ao Decreto Legislativo
Regional n.º 9/2010/A, de 8 de março, que aprova o regime jurídico de extração de inertes na faixa
costeira e no mar territorial na Região Autónoma dos Açores, e ao Decreto Legislativo Regional n.º
29/2010/A, de 9 de novembro, que regulamenta o exercício da pesca e da atividade marítima na
pesca e define medidas adequadas às especificidades do território marítimo dos Açores. Informação
em http://dre.pt/.
⇒07 e 08JUL (sábado e domingo) – passeio ambiental em Sagres para dar a conhecer os pesqueiros lúdicos
da região, da Fortaleza à baía da Armação Nova com limpeza voluntária do fundo marinho, em
mergulho em apneia, integrado num conjunto de cinco iniciativas com o envolvimento dos cidadãos,
lançado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal em parceria com a Agência Portuguesa do
Ambiente, que visa contribuir para a defesa do património ambiental e cultural e, desta forma, para
promover a cidadania, o desenvolvimento de turismo de qualidade e a economia de base local. Informação
em http://mtp.pt/ce/inscricao.php.
⇒07 e 08JUL (sábado e domingo) – X Cruzeiro / Regata Moita – Vila Franca de Xira – Moita, organizado pelo
Centro Náutico Moitense com o apoio das Câmaras Municipais da Moita e de Vila Franca de Xira.
⇒07JUL (sábado) – 16h00, visita e debate sobre o passado, presente e futuro do Museu Joaquim Manso da
Nazaré, organizados pela Liga dos Amigos da Nazaré, na sede do Museu (Rua D. Fuas Roupinho, Sítio, na
Nazaré).
⇒09 e 13JUL (2.ª a 6.ª fera) – 30.ª sessão do Comité das Pescas, um órgão subsidiário do Conselho da FAO,
em Roma na sede da FAO. Informação em http://www.fao.org/cofi/cofi2012/en/.
⇒10JUL (3.ª feira) – publicação no DR 132, Série I de 2012-07-10, do Decreto-Lei n.º 140/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que cria o Gabinete de Prevenção e de
Investigação de Acidentes Marítimos e aprova a respetiva estrutura orgânica. Informação em
http://dre.pt/.
⇒10JUL (3.ª feira) – 17h30, conferência “Pirataria e Terrorismo Marítimo – Aspectos jurídicos”, integrada no
ciclo “Direito Marítimo” organizado pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa).
Informação
em
http://www.marinha.pt/pt/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/pages/sess%C3%B5escultur
ais.aspx.
⇒11JUL (4.ª feira) – publicação no DR 133, Série I de 2012-07-11, do Decreto-Lei n.º 145/2012 do Ministério da
Economia e do Emprego que aprova a orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.
Informação em http://dre.pt/.
⇒12JUL (5.ª feira) – publicação no DR 134, Série I de 2012-07-12, do Decreto-Lei n.º 151/2012 do Ministério da
Economia e do Emprego que aprova a orgânica da Direção-Geral de Energia e Geologia. Informação em
http://dre.pt/.
⇒12JUL (5.ª feira) – 18h00, conferência “Ameaças e constrangimentos à gestão das zonas húmidas
costeiras”, promovida pela Sociedade de Geografia de Lisboa, na sua sede (Rua das Portas de S. Antão,
100, em Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒13JUL (6.ª feira) – publicação no DR 135, Série I de 2012-07-13, da Resolução do Conselho de Ministros n.º
62/2012 da Presidência do Conselho de Ministros que estabelece os objetivos e a composição da
Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar e disciplina o exercício das funções executivas
de apoio à respetiva atividade. Informação em http://dre.pt/.
⇒13JUL (6.ª feira) – publicação no DR 135, Suplemento, Série I de 2012-07-13, da Portaria do Ministério das
Finanças n.º 213-A/2012 do Ministério das Finanças que autoriza a Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., no âmbito do plano numismático para 2012, a cunhar e a comercializar uma moeda de coleção
-

designada «75.º Aniversário do NRP Sagres». Informação em http://dre.pt/.
⇒13JUL (6.ª feira) – criação do Instituto dos Mares da Lusofonia (IML), com eleição dos respetivos corpos
sociais em 26 de julho. Informação em http://www.revistademarinha.com/.
⇒13JUL (6.ª feira) – 17h00, evocação do Professor Doutor Justino Mendes de Almeida (Benavente, 30 de
maio 1924), integrada no ciclo de conferências “Jornadas da Memória”, organizada pela Sociedade de
Geografia de Lisboa, na sua sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação em
www.socgeografialisboa.pt.
⇒14JUL (sábado) – 10h45, apresentação do livro "Navegações", editado pela Livraria Férin, nas suas
instalações (Rua Nova do Almada, 70-74, em Lisboa).
⇒15JUL a 15SET (domingo a sábado) – ações “Ciência Viva no Verão – Nas férias a Ciência saí à rua”,
organizadas por Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Informação em
http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2012/maisinfo.asp.
⇒16JUL a 15AGO (2.ª a 4.ª feira) – abertura do concurso pela Comissão de Coordenação do Programa Polar
Português (PROPOLAR) para submissão de expressões de interesse sobre projetos a levar a cabo
na Campanha Antártida Portuguesa 2012-13, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Informação em http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/gabpolar/docs/PROPOLAR_Concurso_2012_13.pdf.
⇒16 a 20JUL (2.ª a 6.ª feira) – Jogos Náuticos Atlânticos de 2012, organizados pela École Nationale de Voile et
des Sports Nautiques em parceria com as federações francesas de Vela, Remo, Canoagem, Surf, Surf Life
Saving, Kitesurf e Carro à Vela, em Quiberon, na Bretanha. Participaram 13 regiões, incluindo a Região
Norte de Portugal, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Informação em
http://www.jniea.org/.
⇒17JUL (3.ª feira) – 17h30, conferência “Contrato de Seguro de Risco Marítimo – História, evolução e
importância da posição assumida por Pedro de Santarém”, integrada no ciclo “Direito Marítimo”
organizado pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/pt/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/pages/sess%C3%B5escultur
ais.aspx.
⇒18JUL (4.ª feira) – publicação no DR 138, Série I de 2012-07-18, do Decreto-Lei n.º 157/2012 do Ministério da
Economia e do Emprego que aprova a orgânica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.
Informação em http://dre.pt/.
⇒19JUL (5.ª feira) – lançamento do número 2 (Junho de 2012) do volume 12 da Revista de Gestão Costeira
Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management na forma de “e-journal”. Acesso por
intermédio de http://www.aprh.pt/rgci/revista12f2.html.
⇒19JUL (5.ª feira) – publicação no DR 139, Série I de 2012-07-19, da Portaria n.º 219/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova o Regulamento do Regime
de Apoio às Ações Coletivas Relativas à Melhoria das Condições de Segurança a Bordo das
Embarcações de Pesca, no âmbito da Medida Ações Coletivas, do eixo prioritário n.º 3 do Programa
Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR). Informação em http://dre.pt/.
⇒19 a 22JUL (5.ª feira a domingo) – escala em Lisboa das Regatas 2012 dos Grandes Veleiros, organizadas
pela Sail Training International. Lisboa é ponto de chegada da 2.ª Regata (desde Saint Malot) e de partida
da 3.ª com destino a Cadiz. Informação em http://www.sailtraininginternational.org/events/the-tall-shipsraces-2012.
⇒19JUL (5.ª feira) – 13h30, palestra “Biodiversidade marinha dos Açores: a história, o presente e
perspectivas”, integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação
em http://co.fc.ul.pt/.
⇒21JUL (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “O Património Cultural Marítimo – Perspectivas e
Futuro”, organizada pelo Grupo de Amigos do Museu de Marinha, no Museu de Marinha. Programa em
http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
⇒22JUL (domingo) – regata das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Anjos em Alhos Vedros, organizada
-

pela ADNA – Associação Desportos Náuticos Alhosvedrenses “Amigos do Mar”.
⇒24JUL (3.ª feira) – publicação no DR 142, Série I de 2012-07-24, da Portaria n.º 223/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que regula a elaboração e a
implementação dos planos de ordenamento da orla costeira e estabelece o regime sancionatório
aplicável às infrações praticadas na orla costeira, no que respeita ao acesso, circulação e
permanência indevidos em zonas interditas e respetiva sinalização. Informação em http://dre.pt/.
⇒24JUL (3.ª feira) – publicação no DR 142, Série I de 2012-07-24, do Decreto-Lei n.º 159/2012 da Presidência
do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças que aprova a estrutura nuclear da Direção-Geral do
Património Cultural. Informação em http://dre.pt/.
⇒24JUL (3.ª feira) – edição online de Notícias do Mar, exemplar n.º 307, julho de 2012. Consultável em
http://www.noticiasdomar.pt/.
⇒24 a 28JUL (3.ª feira a sábado) – congresso internacional “Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico:
História, Arte e Património”, co-organizado pela Sociedade de Geografia e outras instituições, na sua
sede (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação em www.socgeografialisboa.pt.
⇒25JUL (4.ª feira) – dados de observação de satélite permitiram à NASA detetar no mês de julho que a
fusão de gelo na Groenlândia abrangeu anormalmente a totalidade da cobertura gelada. Informação
em http://www.enn.com/top_stories/article/44708.
⇒26 a 29JUL (4.ª feira a a domingo) – mostra internacional “Rendas de Bilros de Peniche”, organizada pela
Câmara Municipal de Peniche, no auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal. Entre 27 de Julho e 26
de Agosto, uma exposição dos trabalhos do XX Concurso de Rendas de Bilros de Peniche estará patente
ao público. Informação em http://www.cm-peniche.pt/events/.
⇒27JUL (6.ª feira) – publicação no DR 145, Série I de 2012-07-27, da Portaria n.º 224/2012 dos Ministérios das
Finanças e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que aprova a estrutura
nuclear da Direção-Geral do Território. Informação em http://dre.pt/.
⇒27JUL (6.ª feira) – publicação no DR 145, Série I de 2012-07-27, da Resolução da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores n.º 24/2012/A da Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa que
recomenda ao Governo Regional a elaboração de um estudo sobre a viabilidade da recuperação e
futura utilização da lancha Espalamaca. Informação em http://dre.pt/.
⇒27JUL (6.ª feira) – exposição itinerante "Moinhos de Maré do Ocidente Europeu" (organizada pelo
Ecomuseu Municipal do Seixal) acolhida pelo River Lea Tidal Mill Trust, estando patente ao público no
House Mill (provavelmente o maior moinho de maré do Mundo) até ao próximo dia 20 de Agosto; por se
situar junto ao Parque Olímpico, porventura ao House Mill acorrerão muitos assistentes dos Jogos
Olímpicos de Londres. Informação em http://www.cm-seixal.pt/moinhosdemare/.
⇒31JUL (3.ª feira) – concurso de Barcos Engalanados das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Anjos
em Alhos Vedros, organizado pela ADNA – Associação Desportos Náuticos Alhosvedrenses “Amigos do
Mar”.
⇒31JUL (3.ª feira) – 13h30, palestra “A zona de transição água doce-estuário: como avaliar o seu estado
ecológico?”, integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em
http://co.fc.ul.pt/.
⇒01AGO a 02SET (4.ª feira a domingo) – exposição “Memórias e Perspetivas do Mar da Nazaré”, fotografia de
Laborinho Lúcio e outros autores, organizado pelo Museu Dr. Joaquim Manso, no seu edifício-sede, na Rua
D. Fuas Roupinho, Sítio – Nazaré. Informação em http://mdjm-nazare.blogspot.pt/.
⇒01AGO (4.ª feira) – 18h00, inauguração da mostra documental e iconográfica sobre “A ação de ‘Filomeno
da Câmara’ e da canhoneira Pátria em Timor (1912)”, promovida pela Comissão Cultural de Marinha e
Biblioteca Central da Marinha (BCM), no edifício da BCM (Praça do Império, Lisboa). A mostra está patente
nos dias úteis (10h00-16h30) até 14 de agosto. Informação em http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/.
⇒02AGO (5.ª feira) – publicação no DR 149, Série I de 2012-08-02, da Resolução da Assembleia da República n.º
99/2012 da Assembleia da República que recomenda a proteção ao setor das pescas através da
-

salvaguarda da rentabilidade e da adequação da rede de postos de venda. Informação em http://dre.pt/.
⇒02AGO (5.ª feira) – publicação no DR 149, Série I de 2012-08-02, da Resolução da Assembleia da República n.º
100/2012 da Assembleia da República que recomenda ao Governo que estabeleça o leilão crescente na
venda de pescado congelado ou proveniente de aquicultura num projeto-piloto a aplicar numa lota
de média dimensão. Informação em http://dre.pt/.
⇒03 a 06AGO (6.ª a 2.ª feiras) – Ílhavo Sea Festival, integrado na programação comemorativa dos 75 Anos do
Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha Madail). Informação em www.cm-ilhavo.pt.
⇒03 a 11AGO (6.ª a sábado) – 18.º Festival da Sardinha de Portimão, organizado pela Câmara Municipal de
Portimão, no Parque de Feiras e Exposições. Informação em http://www.cm-portimao.pt/.
⇒03AGO (6.ª feira) – publicação no DR 150, Série I de 2012-08-03, da Portaria n.º 230/2012 do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território que altera o Regulamento da Pesca por
Arte de Armadilha, aprovado pela Portaria n.º 1102-D/2000, de 22 de novembro. Informação em
http://dre.pt/.
⇒05AGO (domingo) – notícia do 2.º Concurso de Fotografia “Olhares sobre o Património Ribeirinho”,
organizado pela Associação Naval Sarilhense. Informação em www.mundo-rural.pt.
⇒05 a 23AGO (domingo a 5.ª feira) – curso de mar 2012 da UIM – Universidade Itinerante do Mar a bordo do
NTM “Creoula”, com singradura Ílhavo - Vila do Porto - Ponta Delgada - Horta – Lisboa, co-organizado pela
Escola
Naval,
Universidade
de
Oviedo
e
Universidade
do
Porto.
Informação
em
http://uim2012.inegi.up.pt/UIM_2012/Inicio.html.
⇒07AGO (3.ª feira) – publicação do livro “Contributos para um Conceito Estratégico de Defesa Nacional”,
volume n.º 28 da coleção Atena editada pelo Instituto da Defesa Nacional. Informação em
http://www.idn.gov.pt.
⇒08 a 12AGO (4.ª feira a domingo) – 75 horas de comemoração, uma festa integrada na programação dos 75
Anos do Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha Madahíl), em que a celebração da cultura do mar é o
motivo central. Informação em http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/.
⇒08 a 12AGO (4.ª feira a domingo) – 27.ª edição do Festival do Marisco, organizada pela Câmara Municipal de
Olhão, no Jardim Pescador Olhanense, em Olhão. Informação em http://www.cm-olhao.pt/.
⇒12AGO (domingo) – anúncio pelo Secretário-Geral, Ban Ki-mon, do lançamento da sua iniciativa
“Compacto Oceanos”, designada “Oceanos Saudáveis para a Prosperidade”, para robustecer a
coordenação e eficácia do sistema das Nações Unidas interventivo nos oceanos, por ocasião da
conferência comemorativa do 30.º aniversário da abertura para assinatura da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, realizada em Yeosu na Coreia do Sul. Informação em
http://www.un.org/apps/news/.
⇒12AGO (domingo) – aprovação da Declaração de Yeosu sobre “Oceano e Costa Vivos”, que representa o
legado da Expo 2012 (Yeosu, Coreia do Sul). Informação em http://eng.expo2012.kr/.
⇒15AGO a 02SET (4.ª feira a domingo) – Feira do Livro do Mar (temática associada ao Mar e à História
Marítima), organizada no âmbito do 50º Aniversário do Museu de Marinha, nas suas instalações (Praça do
Império, em Lisboa) no período de abertura normal (10h00-18h00). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/Pages/homepage.aspx.
⇒15AGO (4.ª feira) – notícia da criação de um índice abrangente (Índice da Saúde do Oceano) que
quantitativamente mede e acompanha a saúde de sistemas binários homem-oceano, proporcionando um
instrumento eficaz para aumentar a consciencialização pública, dirigir a gestão de recursos, aperfeiçoar as
políticas e priorizar a investigação científica. O Índice foi calculado para todos os estados costeiros.
Informação em http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11397.html.
⇒15AGO (4.ª feira) – regata do Atlântico Azul, organizada pela APAETT – Associação dos Proprietários e Arrais
das
Embarcações
Típicas
do
Tejo.
Informação
em
http://www.anmpn.pt/eventos/2012/eventos20120121.html.
⇒15 a 19AGO (4.ª feira a domingo) – festival do Bacalhau, integrado na programação comemorativa dos 75
-

Anos do Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha Madahil). Informação em www.cm-ilhavo.pt.
⇒17 a 26AGO (6.ª feira a domingo) – Festas do Mar de Cascais 2012, organizadas pela Câmara Municipal de
Cascais. Informação em http://www.cm-cascais.pt/.
⇒18 e 19AGO (sábado e domingo) – passeio ambiental nas baías de Sesimbra e do Portinho da Arrábida,
com limpeza voluntária do fundo marinho, em mergulho em apneia, integrado num conjunto de cinco
iniciativas com o envolvimento dos cidadãos, lançado pela Representação da Comissão Europeia em
Portugal em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, que visa contribuir para a defesa do
património ambiental e cultural e, desta forma, para promover a cidadania, o desenvolvimento de turismo de
qualidade e a economia de base local. Informação em http://mtp.pt/ce/inscricao.php.
⇒19AGO (domingo) – procissão marítima em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes, integrada nas
Festas do Mar em Cascais, de 17 a 26 de agosto, organizadas pela Câmara Municipal de Cascais.
Informação em http://www.cm-cascais.pt/sub-area/festas-tradicionais.
⇒26AGO (domingo) – procissão fluvial dos círios de Chelas e da Restauração da Moita de veneração de
Nossa Senhora da Atalaia, por ocasião das Festas em sua Honra que decorrem entre 24 e 26 de agosto.
A procissão fluvial é organizada pela APAETT – Associação dos Proprietários e Arrais das Embarcações
Típicas do Tejo. Informação em http://www.anmpn.pt/eventos/2012/eventos20120121.html.
⇒28AGO a 03SET (3.ª a 2.ª feiras) – Sintra Portugal PRO, a mais importante e mais antiga prova do Circuito
Mundial de Bodyboard IBA, organizada pela Federação Portuguesa de Surf com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra, que se realiza pelo 17.º ano consecutivo na Praia Grande (Colares). Informação em
http://www.revistademarinha.com/.
⇒04SET a 19OUT (3.ª a 6.ª feira) – exposição “Caixa da Memória – Tributo aos Homens que foram ao
Bacalhau”, organizada pelo Museu Marítimo de Ílhavo, no Museu de Marinha (sala D. Luís), Praça do
Império em Lisboa. Informação em http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/.
⇒04SET (3.ª feira) – 17h00, conferência “Portugal, ‘produtor’ de segurança internacional”, integrada no ciclo
Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa
Nacional, na Universidade Católica (Palma de Cima, Lisboa). Informação em http://www.idn.gov.pt.
⇒05 a 07SET (4.ª a 6.ª feira) – 7.º seminário europeu de “OWEMES 2012 – Offshore Wind and Other Marine
Renewable Energies in Mediterranean and European Seas”, organizado por Eolica Expo Mediterranean,
no Centro de Exposições de Roma. Informação em http://www.wavec.org/index.php/54/events/.
⇒06SET (5.ª feira) – 13h30, palestra “Nematodes: estuarine story tellers”, integrada no ciclo “Quintas do Mar”
do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da
FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em http://co.fc.ul.pt/.
⇒10SET (2.ª feira) – 18h00, conferência “Trends in fish populations in a 32 year study of a highly altered
estuarine marsh in California”, organizada pelo Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL), na sala 2.2.15 (Campo Grande, Lisboa). Informação em http://co.fc.ul.pt/.
⇒10SET (2.ª feira) – 18h00, conferência “Resilient Cities”, integrada no ciclo Human Habitat 2012, concebido e
coordenado pela Iniciativa Construção Sustentável com o Oceanário de Lisboa e a Roca, no auditório "Mar
da
Palha"
nas
instalações
do
Oceanário,
Parque
das
Nações.
Informação
em
http://www.construcaosustentavel.pt/.
⇒10SET (2.ª feira) – 21h30, conferência “Portugal e os desafios da segurança energética”, integrada no ciclo
Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa
Nacional, na Fundação Eng. António de Almeida (Rua do Tenente Valadim 325, Porto). Informação em
http://www.idn.gov.pt.
⇒11SET
(3.ª feira)
–
17h30,
conferência “Novas
ferramentas para novas
fronteiras:
Biotelemetria e conservação marinha nos Açores e no grande Atlântico”, que se integra no ciclo
“Ciências do Mar”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa). Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒13SET (5.ª feira) – 18h00, conferência “A cooperação civil-militar na ajuda de emergência”, integrada no
ciclo Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa
-

Nacional, no salão nobre do Governo Regional da Madeira (Avenida Zarco, Funchal). Informação em
http://www.idn.gov.pt.
⇒14SET (6.ª feira) – 16h00, conferência “Educação, Cidadania e Defesa Nacional”, integrada no ciclo Grandes
Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa Nacional, no
Palácio dos Grilos da Universidade de Coimbra (Rua da Ilha, Coimbra). Informação em
http://www.idn.gov.pt.
⇒15SET (sábado) – encerramento do concurso Prémio do Mar Rei D. Carlos 2012, instituído anualmente pela
Câmara Municipal de Cascais por intermédio do Museu do Mar – Rei D. Carlos com a finalidade de
homenagear o estadista e o homem de mar e de estimular a investigação científica sobre temas ligados ao
mar.
O
concurso
encerra
em
15
de
Setembro.
Informação
em
http://www.cmcascais.pt/museumar/home.html.
⇒15SET (sábado) – 10h00, seminário “O Alargamento da Plataforma Continental”, integrado no ciclo de
seminários semestral “Desafios do Mar Português”, organizado pelo Centro de Investigação e
Empreendedorismo do Mar do Município de Ílhavo em parceria com outras instituições, no Museu Marítimo
de Ílhavo. Informação em http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/pages/41?event_id=39.
⇒15SET (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “Corsários e Piratas Portugueses na Ásia”, organizada
pelo Grupo de Amigos do Museu de Marinha, no Museu de Marinha. Programa em
http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
⇒16SET (domingo) – passeio ambiental na famosa praia de Supertubos, em Peniche, com limpeza
voluntária, integrado num conjunto de cinco iniciativas com o envolvimento dos cidadãos, lançado pela
Representação da Comissão Europeia em Portugal em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente,
que visa contribuir para a defesa do património ambiental e cultural e, desta forma, para promover a
cidadania, o desenvolvimento de turismo de qualidade e a economia de base local. Informação em
http://mtp.pt/ce/inscricao.php.
⇒16 e 17SET (domingo e 2.ª feira) – reuniões de interação convocadas pelo World Ocean Council e pelo
Arctic Council para implicar a indústria no desenvolvimento sustentável do Ártico, em Reiquiavique.
Informação em www.oceancouncil.org.
⇒18SET (3.ª feira) – 17h30, conferência “Vida invisível em ambientes extremos no mar profundo:
em busca de biomoléculas com elevado valor biotecnológico”, que se integra no ciclo “Ciências do
Mar”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa).
Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒18SET (3.ª feira) – 18h00, conferência “Mar, um recurso estratégico nacional”, integrada no ciclo Grandes
Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa Nacional, na
Universidade dos Açores em Ponta Delgada (Campus de Ponta Delgada). Informação em
http://www.idn.gov.pt.
⇒19SET (4.ª feira) – 15h00, conferência “Economia da Defesa: tecnologia e inovação”, integrada no ciclo
Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa
Nacional, na Universidade de Évora (Largo dos Colegiais, 2, Évora). Informação em http://www.idn.gov.pt.
⇒20SET (5.ª feira) – 13h30, palestra “Nematodes as a promising ‘model’ assemblages for Marine Ecology”,
integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em
http://co.fc.ul.pt/.
⇒20SET (5.ª feira) – 17h00, conferência “Plataformas logísticas, transportes e comunicações: Portugal no
centro do comércio mundial”, integrada no ciclo Grandes Temas do Conceito Estratégico de Defesa
Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa Nacional, na Universidade da Beira Interior (Convento de S.
António, Covilhã). Informação em http://www.idn.gov.pt.
⇒21SET (6.ª feira) – sessão sobre “Recursos naturais costeiros e do mar profundo”, no âmbito do Fórum
do Atlântico, organizada em parceria pela Direção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas da
Comissão Europeia, Direção-Geral de Política do Mar e Direção Regional do Ambiente dos Açores, na
-
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Horta
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Faial.
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em

⇒24SET (2.ª feira) – 14h30, celebração conjunta do Dia Internacional da Literacia (8 de Setembro) e de
encerramento da Década das Nações Unidas sobre Literacia: “Educação Para Todos” (2003-2012”,
organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa, Comissão Nacional da UNESCO e Plano Nacional de
Leitura, na sede da SGL (Rua das Portas de S. Antão, 100, em Lisboa). Informação em Comissão Nacional
da UNESCO: 21 356 63 10/cnu@unesco.pt.
⇒24SET (2.ª feira) – 17h00, conferência “O desafio da cibersegurança”, integrada no ciclo Grandes Temas do
Conceito Estratégico de Defesa Nacional, organizada pelo Ministério da Defesa Nacional, na Universidade
do Minho (Largo do Paço, Braga). Informação em http://www.idn.gov.pt.
⇒25SET (3.ª feira) – 17h30, conferência “Recursos naturais da crosta oceânica profunda:
o futuro de Portugal está do lado do mar”, que se integra no ciclo “Ciências do Mar”, organizada pela
Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒27SET (5.ª feira) – Dia Mundial do Turismo.
⇒27SET (5.ª feira) – Dia Mundial do Mar de 2012 sob o tema “IMO: um século depois do Titanic”, celebrado na
sede
da
IMO
em
Londres.
Informação
em
http://www.imo.org/About/Events/WorldMaritimeDay/wmd2012/Pages/default.aspx.
⇒ 28 a 30SET (6.ª feira a domingo) – celebração nacional das Jornadas Europeias do Património 2012 sob o
tema “O Futuro da Memória”, sob a coordenação da Direção-Geral do Património Cultural. Informação em
http://www.igespar.pt/media/docs/2012/06/15/Memorando_JEP_2012.pdf.
⇒01OUT (2.ª feira) – 18h00, conferência “Innovation and Design as Economical Growth Drivers”, integrada
no ciclo Human Habitat 2012, concebido e coordenado pela Iniciativa Construção Sustentável com o
Oceanário de Lisboa e a Roca, no auditório "Mar da Palha" nas instalações do Oceanário, Parque das
Nações. Informação em http://www.construcaosustentavel.pt/.
⇒02OUT (3.ª feira) – 17h30, conferência “Travessia do Atlântico Sul – 1922”, organizada pela Academia de
Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒04OUT (5.ª feira) – 13h30, palestra “Aplicação do ‘FuzzyUPWELL tool’ ao upwelling costeiro de Portugal”,
integrada no ciclo “Quintas do Mar” do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL), no anfiteatro da FCUL (Campo Grande, edifício C1, Lisboa). Informação em
http://co.fc.ul.pt/.
⇒09OUT (3.ª feira) – 17h30, conferências “O mar no Levante” e “Os Povos do Mar”, que se integram no ciclo
“O mar na Antiguidade”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H,
em
Lisboa).
Informação
em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒10OUT (4.ª feira) – 16h30, conferência "A Sociedade Civil: entre o Poder da Palavra e a Palavra do Poder",
organizada pelo Instituto da Defesa Nacional e a PASC – Plataforma Ativa da Sociedade de Civil (o seu XI
Encontro Público), no edifício sede do IDN (Calçada das Necessidades, 5, em Lisboa). Informação em
http://www.idn.gov.pt/.
⇒11OUT (5.ª feira) – 16h00, palestra "Um rio na(s) rota(s) do estanho: O Tejo entre a Idade do Bronze e a
Idade do Ferro", integrada num ciclo sobre temas da Idade do Bronze Final e a presença Fenícia no Vale
do Tejo, organizado pelo Museu Municipal de Vila Franca de Xira, no seu núcleo-sede (Rua Serpa Pinto,
65). Informação em http://www3.cm-vfxira.pt/.
⇒15OUT (2.ª feira) – sessão comemorativa do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes em 2012 (13
de Outubro) sob o tema “Mulheres e moças: a força [in]visível da resiliência”, organizada pela SGL em
parceria com outras instituições.
⇒16OUT (3.ª feira) – 17h30, conferências “O mar faraónico” e “O mar romano”, que se integram no ciclo “O
mar na Antiguidade”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em
-

Lisboa). Informação em http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒17 a 19OUT (4.ª a 6.ª feiras) – IV Conferência Internacional sobre Energia do Oceano (ICOE 2012),
organizada pela Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) em parceria com a European Ocean Energy
Association,
no
Convention
Centre
em
Dublin.
Informação
em
http://www.icoe2012dublin.com/ICOE_2012/index.html.
⇒20OUT (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “O Paquete Infante D. Henrique – Painéis e
Decoração”, organizada pelo Grupo de Amigos do Museu de Marinha, no Museu de Marinha. Programa em
http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
⇒21OUT (domingo) – 11.º aniversário da ampliação e remodelação do Museu Marítimo de Ílhavo, integrado
na programação comemorativa dos 75 Anos do Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha Madail).
Informação em www.cm-ilhavo.pt.
⇒23OUT (3.ª feira) – 17h30, conferência “No mar a remos e à vela, na antiguidade grega e romana”, que se
integra no ciclo “O mar na Antiguidade”, organizada pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do
Arsenal,
Porta
H,
em
Lisboa).
Informação
em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒30OUT (3.ª feira) – 17h30, conferência “Considerações de ordem histórico-política sobre o passado e
futuro da fachada atlântica das Américas”, que se integra no ciclo “O mar na Antiguidade”, organizada
pela Academia de Marinha, na sua sede (Rua do Arsenal, Porta H, em Lisboa). Informação em
http://www.marinha.pt/PT/amarinha/actividade/areacultural/academiademarinha/.
⇒NOV (sábado) – 15h30, 3.ª conferência sobre “Como pão para a boca…” e "A salvação no fundo do Mar",
do ciclo "À (re)descoberta do Atlântico", organizado pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, no
auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira. Informação em http://www.icea.pt/.
⇒05NOV (2.ª feira) – 18h00, conferência “Urban Life Style Choices for Longevity”, integrada no ciclo Human
Habitat 2012, concebido e coordenado pela Iniciativa Construção Sustentável com o Oceanário de Lisboa e
a Roca, no auditório "Mar da Palha" nas instalações do Oceanário, Parque das Nações. Informação em
http://www.construcaosustentavel.pt/.
⇒10NOV (sábado) – Dia Mundial da Ciência para a Paz e Desenvolvimento.
⇒12 a 16NOV (2.ª a 6.ª feira) – colóquio para estudantes “O Reencontro com o Mar no Século XXI”, Jornadas
do Mar 2012, organizadas pela Escola Naval, nas suas instalações no Alfeite. Informação em
http://jornadasdomar.marinha.pt.
⇒14NOV (5.ª feira) – 16h00, palestra "O Povoamento Pré-romano de Freiria – Cascais", integrada num ciclo
sobre temas da Idade do Bronze Final e a presença Fenícia no Vale do Tejo, organizado pelo Museu
Municipal de Vila Franca de Xira, no seu núcleo-sede (Rua Serpa Pinto, 65). Informação em
http://www3.cm-vfxira.pt/.
⇒15 a 17NOV (5.ª feira a sábado) – conferência internacional “30 Anos da Assinatura da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar: proteção do ambiente e o futuro do Direito do Mar”, uma
iniciativa conjunta da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP), do Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental e da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, na
FDUP (Rua dos Bragas, 223 – Porto). Informações junto do Secretariado da Conferência: Manuela
Santos (manuela@direito.up.pt), Susana Silva Ribeiro (ssilva@direito.up.pt) e Filipe de Jesus
(fjesus@direito.up.pt); telefone: +351 222 041 674.
⇒16NOV (6.ª feira) – jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar, organizada em parceria por SGL e outras
instituições.
⇒16NOV (6.ª feira) – ciclo de conferências Mare Nostrum e outros eventos, por ocasião do Dia Nacional do
Mar, integrados na programação comemorativa dos 75 Anos do Museu Marítimo de Ílhavo (Av. Dr. Rocha
Madail). Informação em www.cm-ilhavo.pt.
⇒17NOV (sábado) – 11h00, conversa informal sobre “Farmacopeia Naval e Castrense” pelo Dr. João Neto,
organizada pelo Grupo de Amigos do Museu de Marinha, no Museu de Marinha. Programa em

-

http://museu.marinha.pt/Museu/Site/PT/GAMMA/ Programa/.
⇒24NOV (sáb.) – Dia Nacional da Cultura Científica.

-

