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      SOCIEDADE HISTÓRICA 

 
  A Sociedade Histórica da Independência de Portugal não é apenas 
uma instituição raríssima. É uma instituição absolutamente única. Além dos 
ideais, valores e princípios que transporta, é essa singularidade exclusiva que 
a torna tão preciosa. Não há outra assim. 

  Associação patriótica mais que centenária, fundada em 24 de Maio de 1861 como Comis-
são Central do 1.º de Dezembro de 1640, surgiu em reacção ao sentimento iberista que então circulava 
em sectores da sociedade portuguesa. Iniciativa de Feliciano de Andrade Moura, comerciante lisboeta, 
congregou grandes figuras da época como Alexandre Herculano, Brito Aranha, Inocêncio Francisco da 
Silva, Anselmo José Braamcamp, José Estêvão. 

  Enfrentaram o desafio fundador de forma criativa e original, focando-se na comunicação 
social e cultural em torno da defesa da independência e da identidade de Portugal. Aquilo que fizeram 
ficou a marcar o património monumental do país, com o Monumento aos Restauradores – o grandioso 
obelisco no centro da capital – e com várias estátuas a grandes referências nacionais, edificadas em di-
ferentes cidades, sempre com recurso a subscrição popular. Somos o que se pode chamar uma iniciati-
va particular e cidadã de serviço público, repercutindo-se nos muitos eventos que realizamos e promo-
vemos, ano após ano, um pouco por todo o país. O maior destaque são as comemorações oficiais do 
mais importante dos feriados nacionais portugueses – o 1.º de Dezembro, festa da independência nacio-
nal –, realização conjunta da Sociedade Histórica e da Câmara Municipal de Lisboa. 

  Ao recebermos o testemunho transmitido pelos nossos antecessores a que prestamos home-
nagem, os novos órgãos sociais têm plena consciência de herdarem aquele precioso património moral, 
um tesouro nacional com 159 anos. É uma grata responsabilidade a que dedicaremos o melhor para es-
tarmos à altura e irmos mais além. 

  Sintetizando numa só ideia o objecto da SHIP, esta é o amor a Portugal. Amor à Pátria, 
amor à sua História, amor à Língua, amor à Cultura Lusófona, amor à Independência e Liberdade, 
amor universal às Comunidades de Língua Portuguesa, amor aos nossos irmãos que por todo o mundo 
partilham connosco História, Língua e Cultura. Esta é a fonte e o corpo do nosso ser. O nosso orgulho, 
o nosso brio, a nossa auto-estima. 

  Vivemos tempos conturbados. Pelo mundo fora, por grosseira manipulação enviesada da 
História, extremistas enlouquecidos semeiam a violência onde deve reinar a paz, rasgam fracturas onde 

deve proteger-se a integração, destroem a unidade onde deve cultivar-se pertença comum. São tempos 

que exigem muito de instituições como a Sociedade Histórica. Saberemos estar presentes nessa afirma-
ção e no testemunho de Portugal e da portugalidade, uma lide indispensável. Não nos enganamos de 

História, não nos enganamos de país, não nos enganamos de povo, não nos enganamos de irmãos. 
 

                                            José Ribeiro e Castro 
                                                   (25.º Presidente da Direcção)     
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Conferências, Colóquios e Lançamento de Livros 

 

 Instituto Alexandre Herculano  
Pensar Portugal  

 
 No dia 22 de Janeiro realizou-se a apresentação 
da colectânea de desenhos de Vasco d´Orey Bobone 
intitulada “Igrejas de Lisboa”. Tendo ocorrido no dia 
de São Vicente foi feita uma evocação desse Santo, 
pela Dr.ª Catarina Ros, seguindo-se as intervenções 
do Doutor Jaime Nogueira Pinto, membro do Conse-
lho Supremo da SHIP e do Dr. Bruno Bobone, presi-
dente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. 

 Em Fevereiro, a 27, a Dr.ª Catarina Themudo 
Barata Guerreiro proferiu uma conferência sobre um 
estudo que publicou, em 2015,  intitulado “O Fim dos 
Segredos. Tudo o que nunca lhe contaram sobre o 
Mundo do Opus Dei e da Maçonaria em Portugal”.  

 
Instituto Fernando Pessoa 

Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas  
 

 No dia 7 de Fevereiro realizou-se no Salão No-
bre um tributo ao poeta Rodrigo Emílio, evocativo 
dos 75 anos do seu nascimento. No dia 4 de Março 
foi feita uma homenagem à Professora Doutora Teo-
linda Gersão que contou com presença da própria es-
critora, do presidente da Direcção da SHIP, Dr. José 
Alarcão Troni, do escritor Miguel Real, da Prof.ª 
Doutora Annabela Rita, presidente do Instituto Fer-
nando Pessoa e do Dr. Duarte Ivo Cruz. 

Instituto Júlio Castilho — Estudos Olissiponenses 
     

 A 15 de Janeiro este Instituto promoveu uma 
conferência sobre “O espólio de arquitetura Raul Li-
no, da Fundação Calouste Gulbenkian: arquitetura e 
paisagem - projetos emblemáticos”, que foi proferida 
pelo Dr. Paulo Batista, investigador do Centro Inter-
disciplinar de História, Culturas e Sociedades da Uni-
versidade de Évora. 

Instituto D. Antão de Almada 
Memória de Portugal 

 
 No dia 23 de Janeiro realizou-se a sessão de 
apresentação do livro “Capitão Jerónimo de Azevedo e 
seus descendentes”, da autoria de Eduardo Zúquete, 
Ricardo Charters d’Azevedo e João Figueiredo Pereira. 
A obra está particularmente ligada à história do Palácio 
da Independência, pois aborda a vida de um capitão de 
infantaria que participou activamente nalgumas das 
mais importantes Batalhas das Guerras da Aclamação. 

  

Instituto Bartolomeu de Gusmão  
História da Aviação Portuguesa 

 
 Em Janeiro, a 21, o Salão Nobre acolheu uma 
palestra sobre os “Açores: Aviação, Periferia, Centra-
lidade (1919/2019)”, proferida pelo Cor. Eng.º Eduar-
do Brito Coelho, tendo a sessão incluído a apresenta-
ção da obra do nosso associado Vasco Callixto, deca-
no dos jornalistas, “Plácido de Abreu – Um Meteoro 
Aeronáutico”,  editada pela Sociedade Histórica. 

 No dia 20 de Fevereiro este Instituto promoveu 
uma conferência sobre “A Génese das Bases Aéreas  

Portuguesas — 1.ª parte”, pelo Maj. ENGAED (ref) 

Luís Barbosa.   
 

Instituto Almeida Garrett  —  Portugal no Mundo 
 

 No dia 3 de Março realizou-se o lançamento da 

obra “Memórias Diplomaticamente (in)correctas”, do 

nosso sócio Embaixador Francisco Henriques da Sil-
va. Contou com a apresentação do Eng.º Miguel 

Amado, ex-Chefe de Missão Diplomática da Comis-

são Europeia em Bissau, do Dr. José Alarcão Troni, 
presidente da Direção da SHIP, do Embaixador Euri-

co Paes, presidente do Instituto Almeida Garrett e do 

responsável da Editora Âncora, Dr. Baptista Lopes. 
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 O 1.º trimestre de 2020 foi profícuo em visitas 

ao Palácio da Independência, um sinal do interesse 
que a História de Portugal e, em particular, a temáti-

ca da Restauração tem junto dos portugueses. 

 Tivemos visitantes oriundos das Escolas Bási-
cas, das Agências de Viagens, das Universidades 

Seniores e das “Visitas Comentadas”, organizadas 

pelos Serviços Culturais da Câmara Municipal de 
Lisboa. São grupos muito diversificados, seja nos 

graus académicos, seja nas idades, mas que em co-

mum têm o interesse pela História do nosso País. 
 Em Janeiro recebemos os mais pequeninos, do 

agrupamento das Escola de Venda do Pinheiro, na 

margem sul. Crianças do 4.º ano do Ensino Básico. 
 Em Fevereiro, a 4, foi a vez do Município de 

Lisboa trazer visitantes, e no dia 28, a Universidade 

Sénior D. Sancho I, de Almada. 
 Ainda neste mês, em parceria com o Grupo 

Folia, o Salão Nobre do nosso Palácio recebeu alu-

nos do Ensino Secundário para dar a conhecer o 
“Auto da Índia”, de Gil Vicente. 

 Por último, em Março, no dia 11, foi ainda 

possível realizar uma visita ao Palácio, feita em par-

ceria com o investigador Dr. Miguel Soromenho, do 
Museu Nacional de Arte Antiga. 

 

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 Indepen-
dência de Portugal. 
 O “Boletim Informativo” subordina-se estritamente 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 perante os sócios da Sociedade Histórica da Independên-
cia de Portugal. 
   O “Boletim Informativo”, como órgão estritamente  de informação, reserva-se o direito de relaci-
onar actividades e personalidades no seu absoluto respeito. 

   A Academia Luís de Camões esteve em pleno 
no 1.º trimestre de 2020, tendo dado continuidade às 
sessões semanais de aulas iniciadas em Outubro de 
2019. Foi possível oferecer aos seus participantes 
algumas palestras extra, com convidados especiais e 
fizeram-se, ainda, visitas guiadas no exterior.  
 Nos dias 29 de Janeiro e 11 de Março foi con-
vidado da Academia o consócio Dr. Raul Basto de 
Almeida que apresentou as sessões: “Vamos ouvir 
falar da Vila Raiana de Almeida” e “Vamos ao en-
contro do bê-á-bá da malandragem”.  

 Nos dias 12 e 19 de Fevereiro o  Doutor Fabri-
zio Boscaglia veio falar sobre  o “Sufismo: Misticis-
mo e Esoterismo do Islão”.  
 No dia 9 de Março, no âmbito do ciclo 
“Encontro com Investigadores”, a Dr.ª Ana Cecília 
Ferreira do Amaral veio apresentar o tema “Um te-
souro na Ilha da Madeira. O dia-a-dia nas Ilhas de-
sertas para conservar a foca mais rara do mundo”. 
 No que toca ao ciclo “Aulas Fora de Por-
tas”  realizou-se uma visita, no dia 7 de Fevereiro, ao 
novo Museu Nacional dos Coches, em Belém, que 
teve como orientador o Dr. André Ferreira, sob a  
temática “Triunfo de Baco: Segredos da Iconografia 
e Mitologia Clássica”. 

Academia Luís de Camões Visitas e Encontros no Palácio 
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 No dia 18 de Janeiro inaugurou-se na Galeria 
Fernando Pessoa a exposição de “Os Caminhos da 
Guerra” –  Os médicos curam o corpo e a arte trata 
a alma: pinturas de veteranos combatentes da ATO/
OOs em Arte Terapia”, promovida pela Associação 
Solidária “Anjos de Misericórdia”.  

 No primeiro trimestre deste ano o Turismo 
Cultural realizou três passeios. No dia 24 de Janei-
ro, visitou-se o Barreiro e Vale do Zebro (39 partici-
pantes); a 19 de Fevereiro, o Palácio Marquês de 
Fronteira, o Museu Nacional do Teatro, o Parque 
Botânico do Monteiro-Mor e o Museu Nacional do 
Traje, com 26 participantes, e nos dias 3 e 4 de Mar-
ço, viajou-se até Avanca, Oliveira de Azeméis e S. 
João da Madeira (16 sócios). 

 No primeiro semestre de 2020 partiram para a 
Casa do Pai três estimados membros do Conselho 
Supremo da Sociedade Histórica, que deixam muita 
Saudade. Em Fevereiro faleceu o Dr. Carlos da Sil-
va Gonçalves (29.11.1921-01.02.2020), sócio desta 
Sociedade há quase 40 anos (desde 1981) e mentor 
das célebres “Conversas de Fim de Tarde”; em 
Abril deixou-nos o prestigiado e muito estimado 
Embaixador Leonardo Mathias (10.02.1936-
22.04.2020) e, mais recentemente, a 13 de Junho o 
Almirante Nuno Vieira Matias (09.07.1939-
13.06.2020), Presidente Emérito do Conselho Su-
premo, cuja informação mais detalhada pode ser 
lida adiante. 

Encontros no Palácio 

Tertúlia “Fim do Império” 
 

 Realizou-se, no passado dia 27 de Janeiro, mais 
uma Tertúlia que teve como foco a obra  “África de 
Paraíso Fascinante a Inferno Inesperado”, da autoria 
do nosso consócio Prof. Doutor José Manuel Martins 
Ferreira Coelho. Estes encontros literários são pro-
movidas em parceria com a Comissão Portuguesa de 
História Militar e Liga dos Combatentes. 
 

Debates sobre a Cidade  
 

 No dia 13 de Fevereiro a Câmara Municipal de 
Lisboa e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 
elegeram o Salão Nobre do nosso Palácio para apre-
sentar aos lisboetas o plano “ZER ABC” (Zona de 
Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado). Trata-
se de uma iniciativa que procura reduzir as emissões 
de CO2 na cidade, alterando a circulação rodoviária e 
o estacionamento na zona da Baixa e do Chiado.  

 
Assembleias Gerais da SHIP 

 
 No início do mês de Junho realizaram-se duas 
Assembleias Gerais que tiveram a adesão de muitos 
sócios, sinal bem demonstrativo da alma patriótica da 
dos nossos sócios e da SHIP. 
 A primeira, no dia 2, teve como objeto a apro-
vação do Relatório e Contas da Direcção cessante, a 
eleição de dois sócios de mérito e, ainda, a aprovação 
de algumas alterações aos Estatutos da SHIP. 

 A segunda, a 4, tratou da eleição dos Órgãos 
Sociais para o triénio 2020/23, eleitos com maioria 
dos votos dos presentes. Na página seis identificam-
se os novos membros, cujo o mandatário foi o Almi-
rante Alexandre Henrique da Fonseca, actual presi-
dente do Conselho Supremo.  

Exposições 

Turismo Cultural 

Silêncio e Luto 

 

FICHA TÉ CNICA DO BOLÉTIM INFORMATIVO DA SHIP  
 

Fundador: Carlos Vieira da Rocha                                                 Director: Jose  Ribeiro e Castro  
 

Édiça o e propriedade da Sociedade Histo rica da Independe ncia de Portugal 
Sede: Pala cio da Independe ncia   Largo de Sa o Domingos, n.º 11 – 1150-320 Lisboa 

Sede do Impressor:  Copimate — Campo Grande, 294-A     Sede da Redacça o:  Pala cio da Independe ncia      
N.º de Registo na ÉRC: 114345      Tiragem: 100 

Correio Électro nico: shipgeral@ship.pt    Tel.213241470   NIF:500875294   Valor da quota anual: € 50,00  
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A Sociedade Histórica da Independência de Por-
tugal apresenta à família Vieira Matias as mais senti-
das condolências e coloca-se, com humildade, a seu 
lado no orgulho que legitimamente sente pelo notável 
exemplo de homem, de cidadão e de português que a 
todos nos legou. 

Pessoa afável e cordata, leal com todos, culti-
vando com facilidade relações de amizade, é um as-
sociado da SHIP que deixa saudades em todos os sí-
tios por onde passou e que, nesta hora, homena-
geamos com comoção e infindável gratidão por tudo 
quanto deu e transmitiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sociedade Histórica da Independência de Por-
tugal fez-se representar nas cerimónias fúnebres pe-
los Presidente da Assembleia Geral (General Alexan-
dre Sousa Pinto), Presidente do Conselho Supremo 
(Almirante Alexandre da Fonseca), Presidente e Vice-
presidente da Direcção (Dr. José Ribeiro e Castro e 
Embaixador João Rosa Lã), Presidente da Assem-
bleia Geral cessante (General José Baptista Pereira), 
Secretário-geral (Arq.º Luís Lamas), vogal da Direc-
ção (Com.te Jorge Paiva e Pona) e Vice-presidente do 
Conselho Fiscal (Dr.  José Honorato Ferreira).  

 
O Presidente da Direcção 
Dr. José Ribeiro e Castro 
           14.06.2020 

Almirante Nuno Vieira Matias   

Um dos mais Brilhantes Militares da sua Geração 

Membro da Sociedade Histórica da Independên-
cia de Portugal, fica como um dos nossos mais distin-
tos associados, tendo presidido ao Conselho Supremo, 
no mandato anterior. Era actualmente Presidente Emé-
rito do Conselho Supremo, titular da cadeira n.º 2. 

O Almirante Nuno Vieira Matias é o exemplo de 
um extraordinário patriota. Grande figura da Marinha 
portuguesa, serviu-a fielmente, com gosto, brio e recti-
dão, com dedicação, brilho e espírito de bem servir, ao 
longo de várias décadas, como marinheiro, fuzileiro e 
oficial distinto até ao topo da carreira militar, no Almi-
rantado. Admirado e estimado pelos seus pares, foi 
combatente corajoso e um grande chefe e comandante, 
como é frequentemente recordado por aqueles que esti-
veram sob seu comando. Chefe de Estado-Maior da 
Armada de 1997 a 2002, foi sempre homem de visão, 
um espírito lúcido e crítico e um actor inconformado e 
desgostoso perante a baixa prioridade atribuída na polí-
tica e pelo Estado, nas décadas mais recentes, à Insti-
tuição Militar – uma voz, um diagnóstico e uma inqui-
etação exigente que a Sociedade Histórica da Indepen-
dência de Portugal sempre acompanhou e acompanha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foi várias vezes condecorado com condecorações 

nacionais e estrangeiras (Brasil, Espanha, Estados Uni-
dos da América, França e Itália), destacando-se, em Por-
tugal, a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo e a Grã-
Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, tendo as insíg-
nias desta última sido impostas já no leito do hospital, 
em Janeiro passado, por Sua Excelência o Presidente da 
República. 

Professor, homem de Cultura e académico, foi 
especialista de vários saberes nas áreas do Mar e dos 
Oceanos, da História, da estratégia e da segurança, da 
Defesa Nacional, da economia do mar, dos estudos 
políticos. 



6  

6  

Todas estas suas características fizeram com que, 
já reformado, tivesse sido convidado a lecionar no Insti-
tuto de Estudos Políticos da Universidade Católica e sido 
eleito membro da Academia Portuguesa da História e da 
Academia das Ciências de Lisboa. Ocupou ainda altos 
cargos na Sociedade de Geografia de Lisboa, na Liga dos 
Combatentes e na Sociedade Histórica da Independência 
de Portugal. Até ao final pertenceu ao Conselho de Cura-
dores da Fundação Oceano Azul. 

Toda esta vivência fez dele um muito prestigiado 
Presidente da Academia de Marinha, cargo que exerceu 
durante cerca de sete anos. Nesse período foi clara a di-
namização introduzida, trazendo rigor e um pouco mais 
do sal da nossa experiência como oficiais da Armada, 
temperando o puro academismo com os conhecimentos 
práticos dos homens que conhecem e viveram o mar. 
Não posso esquecer o pequeno, mas importante detalhe, 
tão marinheiro, de ter trazido para a Academia um sino 
que, com as suas badaladas dobradas e singelas, passou a 
indicar a hora do início das sessões, lembrando o modelo 
usado a bordo para assinalar o tempo decorrido desde o 
início dos quartos antes, e mesmo depois, da invenção do 
cronómetro de bordo. Estou certo que esta tradição per-
durará.  

Já sob a minha presidência acompanhou, enquanto 
pôde, as sessões da Academia. Sempre interventivo, era 
dos primeiros a pedir a palavra. Foi um homem notável 
que nos vai fazer muita falta. Mas será sempre lembrado 
como sucede a quem deixa marca, e principalmente por 
mim que o tive por chefe direto por três vezes e quis o 
destino, tivesse também vindo ocupar esses mesmos lu-
gares por onde tinha passado, para além do último, a Pre-
sidência da Academia.  

Sempre foi um homem de causas pelas quais se 
batia com convicção. Lembro apenas a sua revolta quan-
do se aceitou que o 1.º de Dezembro pudesse deixar de 
ser feriado, ou quando se bateu para que fosse criada 
uma nova Comissão Parlamentar para os Assuntos do 
Mar. E de novo lutou até ao fim, sempre com a esperan-
ça de vencer mais esta batalha da sua vida. E muitas ve-
zes o ouvi dizer: “tanta emboscada que eu venci na Gui-
né e esta agora está mais difícil de ultrapassar”. Só que o 
combate agora era desigual. Não era uma emboscada 
montada por homens… era de outra dimensão. 

Mas o exemplo da luta, dos princípios, da amiza-
de, da sã ligação familiar que manteve ao longo da sua 
vida e do seu exemplar profissionalismo, ficará para 
sempre.  

 
 
À Maria Francisca, sua mulher, ao João e à Ana 

Francisca, seus filhos e aos seus netos Rita, Maria e Ma-
nuel, deixo a minha amizade de muitos anos. 

 
Descanse com a merecida paz depois desta tão 

prolongada e inglória luta. Até sempre amigo.               
 

                                                                                                
O Presidente da Academia de  Marinha 

       Almirante Francisco Vidal Abreu 
                          15.06.2020 

Cerimónias Fúnebres 

Palavras proferidas pelo Presidente da Academia 
de Marinha na Missa de Corpo Presente  
 
Meu querido amigo Almirante Vieira Matias 
 
Estou aqui a despedir-me do académico e meu an-

tecessor como Presidente da Academia de Marinha. Mas 
não posso esquecer o militar e marinheiro que foi toda a 
vida. 

O Almirante Nuno Vieira Matias teve uma carreira 
profundamente diversificada. Foi praticamente tudo o que 
um oficial de Marinha pode ou anseia ser. Teve anos e 
anos de mar em que comandou, foi fuzileiro em teatros 
de guerra, foi Capitão de Porto, professor da Escola Na-
val e do prestigiado Instituto Superior Naval de Guerra, 
passou mais que uma vez pelo Estado-Maior da Armada, 
também pela área do material como Superintendente, foi 
Comandante Naval e Comandante de um Quartel-General 
da NATO e terminou a sua carreira como Chefe do Esta-
do-Maior da Armada. Este foi um período difícil em que 
durante os cinco anos do seu mandato teve que trabalhar 
com cinco ministros da defesa, mas soube fazer-se sem-
pre respeitar e por eles foi respeitado. 

Por todas as áreas por onde passava ou em que se 
envolvia estudava-as profundamente. Como artilheiro 
tornou-se um perito em pólvoras e explosivos. Interessa-
va-se imenso pelo problema da medição do tempo que 
aprofundou e sobre o qual fez conferências. Como agri-
cultor sabia ao mais pequeno detalhe tudo o dizia respeito 
às variedades de maçãs e outros frutos que plantou e cul-
tivou numa propriedade que amava, dirigindo com sabe-
doria todas as fases que o seu enorme pomar requeria. 
Era um grande colecionador de relógios e navalhas, orgu-
lhando-se das suas muitas peças da sua coleção e era 
sempre com enorme gosto que explicava a origem e os 
detalhes de cada uma. 

Tinha enorme orgulho em ter frequentado o Naval 
Command Course no Naval War College, nos Estados 
Unidos da América. Sempre se bateu para que outros ti-
vessem a mesma oportunidade e até ao fim dinamizou e 
incentivou os encontros dos ex-alunos deste curso e suas 
famílias de que era um entusiasta congregador. 

Era um excelente contador de histórias e  havia 
duas que o entusiasmavam particularmente – a da célebre 
Batalha Real a que agora, dizia ele, se teimava errada-
mente em chamar de Aljubarrota e o facto de não aceitar 
que o primeiro Almirante tivesse sido Manuel Pessanha, 
o genovês, pois para ele tinha sido Dom Fuas Roupinho, 
um bom português.  

Toda esta profusão de extensos conhecimentos que 
naturalmente emergiam das suas conversas, levava-me 
por vezes a ver nele um príncipe da renascença, mas com 
os pés bem assentes no século XXI. A sua preocupação 
em manter-se atualizado levava-o a acompanhar os temas 
da defesa e da segurança nacional e internacional, mas 
também as áreas do futuro como a biotecnologia, as en-
genharias física e química sendo um entusiasta dos avan-
ços do digital. E o mar, sempre o mar, sua preocupação 
maior, de que era um paladino defensor. Escreveu muito 
e os seus escritos foram publicados, constituindo excelen-
tes referências deste tema. 
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MANDATÁRIO 
 
 
 
Vice-Almirante  
HÉNRIQUÉ DA FONSÉCA 
Presidente do Conselho 
Supremo da SHIP 
 

 
 
 

ASSEMBLEIA-GERAL 
 
 

PRÉSIDÉNTÉ 

Ten.-General  
Alexandre de SOUSA 

PINTO 
Oficial do Éxe rcito 

 
 
 

 

VICÉ-PRÉSIDÉNTÉS 

Bernardino  
SILVA GONÇALVÉS 

Émpresa rio 
 
 
 
 

Manuel COÉLHO 
DA SILVA 
Advogado 

 
 
 
 
 

 
SÉCRÉTA RIOS 
 
 
Ana Maria PROSÉRPIO 
Investigadora 
 
 
 

 

 

Jose  Anto nio  
ALVÉS AMBRO SIO 
Professor 
 
 

 
 
Anto nio  
MÉXIA DÉ ALMÉIDA 
Agricultor 

 
 
 
 
 
 
Comandante  
Jorge PAIVA É PONA  
Oficial de Marinha 
 
 

 
 
 
 

CONSELHO FISCAL 
 

 

PRÉSIDÉNTÉ 

Ten.-General  
Jose  Artur QUÉSADA 

PASTOR 
Oficial do Éxe rcito 

 
 
 

 
 
VICÉ-PRÉSIDÉNTÉ 

Jose  HONORATO  
FÉRRÉIRA 
Économista 
 
 
 

 
 

SÉCRÉTA RIA-RÉLATORA 

Isabel Maria ALÇADA 
CARDOSO 

Investigadora 
 
 
 

 
 
 
 
VOGAL SUPLÉNTÉ 

Anto nio VARÉLA BRA S 
Consultor internacional 
 

 

DIRECÇÃO 
 
 

PRÉSIDÉNTÉ 

Jose  RIBÉIRO É CASTRO 
Advogado 
 
 
 

 
 
 

VICÉ-PRÉSIDÉNTÉS 
 

Ana  
LÉAL DÉ FARIA 

Professora universita ria 
 

 
 
 
 
 

Joa o  
ROSA LA  

Émbaixador 
 
 

 

DIRÉCTORÉS 

 
 
MARGARIDA NÉTO 
Me dica 
 
 
 

 
 
Alexandre PATRI CIO 

GOUVÉIA 
Gestor 

 
 
 

 

Gustavo MÉSQUITA 
GUIMARA ÉS 

Émpresa rio 
 

 
 
 
 
 
Luí s LAMAS  
Arquitecto 
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