Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar 2014 (16 e 17 de novembro)
Convite
Os Presidentes da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e da Câmara Municipal de
Esposende (CME) têm a honra de convidar V. Ex.ª e sua Ex.ma Família para participarem
numa jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar de 2014 e no IV Encontro
da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios 2014 (Esposende), sob o
tema “A Libertação da Via da Água”, que terá lugar:
– Em 16 de novembro (domingo), em Esposende (Câmara Municipal e Museu
Marítimo).
– Em 17 de novembro (2.ª feira), na sede da Sociedade de Geografia de Lisboa
(Rua das Portas de S. Antão, 100).
(r.s.f.f.)
SGL: 213 425 068, geral@socgeografialisboa.pt ─ CME: 253 960 100, presidencia.rncmr@cm-esposende.pt

O Dia Nacional do Mar
Deste modo se procura corresponder ao desafio lançado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
83/98 de 10 de julho, que institucionalizou o dia 16 de novembro como Dia do Mar, data de entrada
em vigor em 1994 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; tem recebido a
designação de Dia Nacional do Mar para distinguir o seu carácter luso de outros eventos similares,
tais como, o Dia Europeu do Mar, o Dia dos Oceanos e o Dia Mundial do Mar.

Programa de 16 de novembro, em Esposende
10h00 (Câmara Municipal), cerimónia de aposição inaugural do carimbo
comemorativo do Dia Nacional do Mar, cujo desenho representa uma catraia de
Esposende, criado por especial deferência da Direção de Filatelia dos CTT –
Correios de Portugal, SA, que deste modo confere dignidade filatélica ao evento. O
posto de correio ad hoc mantém-se aberto até às 12h00, sendo graciosamente
facultados exemplares de um bilhete-postal que reproduz o cartaz do Dia Nacional do
Mar. A edição dos bilhetes-postais deve-se ao apoio concedido pelo Instituto
Hidrográfico.
11h00, IV Encontro da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios 2014
(Esposende):
_Palavras de abertura, pelo Arq. Benjamim Pereira, Presidente da CME,
_Cerimónia de tomada de posse da Mesa eleita (2014-2016): Presidente e Secretário
(CME) e Vice-presidente (SGL),
_Aprovação da ata do III Encontro da RNCMR 2014 (Póvoa de Varzim),
_Apresentação da Agenda (2014-2016),
_Encerramento.
14h30 (Museu Marítimo), sessão “A Libertação da Via da Água”, moderada pelo Prof.
Doutor Fernando Carvalho Rodrigues, Presidente da Associação dos Proprietários e
Arrais das Embarcações Típicas do Tejo.
16h30, visita à exposição “Naufrágios na Costa de Esposende”.
17h00, evocação do Dia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO). Esta Organização foi fundada em 16 de novembro

de 1945 e, de modo inestimável, vem contribuindo para a paz e segurança no mundo
por intermédio da educação, da ciência, da cultura e da comunicação.
17h15, encerramento da Jornada, presidido pelo Arq. Benjamim Pereira, Presidente da
CME, com intervenções de entidades representativas.

Programa de 17 de novembro, na Sociedade de Geografia de Lisboa
14h00 (átrio), inauguração de uma mostra alusiva à catraia de Esposende, que
estará patente até ao dia 28 de novembro.
14h30 (sala Algarve), colóquio “Contributos para o debate político-partidário sobre
uma agenda do Mar para a próxima legislatura, XIII (2015-)”, presidido pelo
Prof. Catedrático Luís Aires-Barros, Presidente da SGL, secretariado pelo VAlm.
Agostinho Ramos da Silva, vogal da Secção de Geografia dos Oceanos (SGO)/SGL e
relatora a Prof.ª Doutora Ana Maria Correia, vogal da SGO/SGL e docente da
FCSH/UNL.
17h00, sessão solene:
_Abertura e “O significado da celebração da jornada comemorativa do Dia
Nacional do Mar”, CAlm José Bastos Saldanha, Presidente da Mesa da
SGO/SGL,
_Comentários preliminares sobre o colóquio “Contributos para o debate
político-partidário sobre uma agenda do Mar para a próxima legislatura,
XIII (2015-)”, Prof.ª Doutora Ana Maria Correia,
_Evocação in memoriam de Henrique Souto,
_Encerramento, Prof. Catedrático Luís Aires-Barros, Presidente da SGL.

A Libertação da Via da Água
Em 13 de outubro de 2012, nove associações e centros náuticos subscreveram o Manifesto para a
Libertação da Via da Água, que endossaram à Assembleia da República, às Populações e às
Autarquias para libertarem “a Via da Água para as embarcações que são de transporte e como tal têm
que ser tratadas”; algumas Câmaras Municipais e associações concederam-lhe apoio e o número total
de subscritores subiu para dez com a adesão do Fórum Esposendense.
Em 7 de junho de 2013, o Grupo Parlamentar do PSD tomou a iniciativa de subscrever o projeto de
Resolução n.º 759/XII (2.ª) que recomenda ao Governo a criação de um regime específico de
navegação nos estuários dos rios. Em 31 de janeiro de 2014, aconteceu uma sessão plenária
memorável pelo consenso expresso por todas as bancadas parlamentares relativamente à importância
patrimonial e cultural das embarcações tradicionais e à imperiosidade de preservar a sua
autenticidade e funcionalidade, acautelando ao mesmo tempo a sustentabilidade; em consequência, o
projeto supracitado e o projeto de Resolução n.º 924/XII/3.ª sobre libertação da via da água e
transporte não regular em estuários do Grupo Parlamentar do PCP baixaram à Comissão de
Economia e Obras Públicas para efeitos da preparação de um único texto.
Em 17 de abril de 2014, a Assembleia de República aprovou unanimemente uma resolução (Diário da
Assembleia da República—II Série-A—Número 111, 13 de maio de 2014) que, no âmbito da libertação
da via da água, recomenda ao Governo a criação de um regime específico de navegação nos
estuários dos rios para as embarcações tradicionais, que salvaguarde o transporte como
funcionalidade ancestral. Aguarda-se, pois, com expectativa o encaminhamento que lhe será dado
pelo Executivo.

Participe nesta jornada. Divulgue-a.

