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Dia Nacional do Mar de 2016 
 

 

De entre as celebrações que se multiplicaram pelo País em 

16 de novembro, Dia Nacional do Mar (DNM), figura a 

jornada comemorativa que a Sociedade de Geografia de 

Lisboa e a Câmara Municipal de Esposende, no exercício da 

presidência da Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos 

Rios, promoveram em parceria, em 16 de novembro em 

Lisboa e em 19 de novembro em Esposende.  
Em 16 de novembro, a Jornada teve início às 11h00, no Bote “Leão” (surto na Doca 

da Marinha) com a cerimónia de aposição inaugural do carimbo comemorativo do Dia 

Nacional do Mar, cujo desenho representa a mesma embarcação, criado por especial 

deferência da Direção de Filatelia dos CTT – Correios de Portugal, SA, que deste modo 

confere dignidade filatélica à jornada. Presidiu o Dr. Luís Miguel Franco, Presidente da 

Câmara Municipal de Alcochete, e conduziu a cerimónia o Dr. Raul Moreira, Diretor de 

Filatelia dos CTT.  

A partir das 14h00, no átrio da SGL, foi aberto um posto de 

correio ad hoc, sendo graciosamente facultados exemplares 

de um bilhete-postal, que reproduz o cartaz do Dia Nacional 

do Mar, para aposição do carimbo comemorativo. A edição 

dos bilhetes-postais deve-se ao apoio concedido pelo 

Instituto Hidrográfico. 

Uma oportunidade para falar sobre o cartaz do Dia Nacional 

do Mar de 2016 que foi concebido pela designer Laura Saldanha a partir dos planos 

geométrico e de construção do Bote “Leão” (em reprodução autorizada pelo Museu de 

Marinha), uma lendária embarcação tradicional do Tejo que ficou conhecida por “Rei 

dos Nordestes” na memória identitária das gentes alcochetanas e cuja imagem está 

representada no carimbo comemorativo do Dia Nacional do Mar. Uma sua réplica, 

construída no estaleiro naval de Sarilhos Pequenos pelo Mestre Jaime Costa, voltou 

este ano ao estuário do Tejo num reencontro emocionante com a comunidade de 

Alcochete devido à iniciativa em boa hora empreendida pelo seu Município. 

Depois, às 14h30, no átrio da SGL, foi inaugurada a mostra “O Bote Leão, Rei dos 

Nordestes”, organizada pelo Município de Alcochete, que se manteve em exibição até 

25 de novembro. O Presidente da Câmara Municipal de Alcochete presente na 

inauguração fez a apresentação da mostra.  

Entre as 15h00 e as 17h00, decorreu no auditório Adriano Moreira, um seminário com 

o propósito de contribuir para um melhor entendimento sobre “A Importância 

Geopolítica do Mar no Século XXI” a partir da avaliação de 1973 apresentada em “A 

Geopolítica e o Mar” pelo Comandante Fernando Coelho da Fonseca. Os tópicos 

marítimos mais relevantes foram expostos de forma breve por reputados especialistas 

e submetidos à apreciação pública, visando-se a sua publicação conjunta.  

Na abertura da sessão de encerramento, o Prof. Cat. Luís Aires-Barros, Presidente da 

SGL, começou por assinalar o significado do Dia Nacional do Mar e a oportunidade 
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para evocar a comunicação de 1973 sobre “A Geopolítica e o Mar” e prestar 

homenagem ao seu autor, o Vice-Almirante Fernando Coelho da Fonseca, na presença 

dos seus Familiares mais chegados, e recordou o Dia da UNESCO – Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, fundada em 16 de novembro 

de 1945, e o seu inestimável contributo para a paz e segurança no mundo por 

intermédio da educação, da ciência, da cultura e da comunicação. Em seguida, o Vice-

Almirante António Rebelo Duarte, em representação da Academia de Marinha, 

dissertou sobre “A intervenção pública do Vice-Almirante Fernando Simões Coelho da 

Fonseca” e o Professor cat. Adriano Moreira assinalou a relevância do quadro 

geopolítico e do valor estratégico do mar e a sua prevalência na atualidade. Nas 

palavras de fecho, o Presidente da SGL, agradeceu a presença do Vice-Almirante 

Jorge Novo Palma, em representação do Chefe do Estado-Maior da Armada, e a 

participação de todos, destacando em particular o labor desenvolvido pela Secção de 

Geografia dos Oceanos. 

A jornada comemorativa de Esposende iniciou-se em 18 de novembro com um sarau 

no auditório municipal com apresentação da obra “Mare Nostrum ─ Cantigas & 

Poemas”, uma seleção cronológica de textos poéticos da literatura portuguesa 

alusivos ao Mar, que foi interpretada pelo coro esposendense Ars Vocalis. 

Prosseguiu, em 19 de novembro, com o 6.º Encontro da Rede Nacional da Cultura dos 

Mares e dos Rios (RNCMR) que se concretizou durante a manhã no Museu Marítimo 

com a realização do Seminário “A construção naval tradicional do Norte de Portugal”, 

o qual proporcionou uma diversificada abordagem sobre a realidade e sobrevivência 

dos estaleiros de ribeira, a digitalização do processo artesanal de desenho naval e o 

historial marítimo de Esposende. 

De tarde, no fórum municipal Rodrigues Sampaio, decorreu a Assembleia 

Administrativa da RNCMR, tendo sido apreciadas as normas de funcionamento da 

Rede e deliberado o seu aperfeiçoamento jurídico, aprovado o sugestivo logotipo da 

Rede, apresentado o relatório do exercício da presidência da Rede pelo Município de 

Esposende entre 2014 e 2016 que permitiu realçar diferentes aspetos do património e 

cultura dos mares e dos rios e, principalmente, envolver as comunidades locais em 

torno deste património, de que saíram reforçados os objetivos da própria Rede, com 

as comunidades locais a afirmarem-se como guardiãs de conhecimentos, permitindo a 

salvaguarda deste património e a sua renovação (com destaque 

para os dois Encontros Nacionais, o primeiro sobre a Libertação 

da Via da Água e o segundo dedicado à Romaria e ao Banho 

Santo de S. Bartolomeu do Mar), e reeleita a mesa da presidência 

da Rede para o biénio 2016-2018, do exercício dos cargos de 

presidente e secretário executivo se incumbirá o Município de 

Esposende e o de vice-presidente a SGL.  

 

 

C/Alm. José Bastos Saldanha 

Presidente, Secção de Geografia dos Oceanos da SGL 

Vice-Presidente da RNCMR 


