APRESENTAÇÃO
O Colóquio que agora se apresenta, intitulado O Mar:
Tradições e Desafios, enquadra-se nas comemorações
do Dia da Marinha de 2022, que terão lugar na cidade
de Faro durante o mês de maio, e resultou de uma
prática iniciada em 2019 de envolver a Academia de
Marinha nestas celebrações através da organização de
um encontro científico com uma Universidade ou
Instituto Politécnico sedeado na cidade escolhida para
estas comemorações.
O Mar foi e é um espaço de encontro entre os povos
que nele procuraram e procuram o seu sustento,
explorando os seus recursos naturais. As diferentes
comunidades que se estabeleceram nas suas ilhas
e margens, pescaram nas suas águas, utilizaram-no
como vias de comunicação, desenvolveram diferentes
vivências, criando distintas e duradoiras tradições.
Contudo, muitas vezes, o Mar que nos desafiou ao longo
dos tempos e na nossa contemporaneidade é esquecido
como participante histórico ativo da nossa identidade.
Impõe-se, por isso, vê-lo, senti-lo, estudá-lo, seja nos
espaços específicos da sua economia ou lazer, seja nas
suas dimensões de segurança e defesa, de modo a fazer
sobressair os permanentes desafios lançados pelas
ciências a ele ligadas, propiciando uma vivência mais
harmónica e sustentável.

O Colóquio “O Mar: Tradições e Desafios” é
composto por quatro painéis subordinados
aos seguintes temas:

1. O Mar: Desafios de todos os tempos.
2. O Mar: Desafios da atualidade.
3. O Mar: Tradições – uma visão cultural.

Assim, intervindo na compreensão do nosso passado e
presente, foi organizado este encontro científico com a
Universidade do Algarve onde, com o intuito de ampliar
o debate em torno do conhecimento do Mar e divulgar a
importância das várias Marinhas ao longo dos tempos,
se dissemina junto do público como se teceram
tradições e desafios.
Nesta celebração do Mar e da ação de todos aqueles
que, direta ou indiretamente, participaram e participam
na chamada globalização, abrem-se os horizontes sobre
um passado e presente, que importa interpretar,
desvendando a historicidade e a atualidade dos seus
desafios e das suas tradições tanto históricas como
culturais. Estes múltiplos olhares permitem
compreender antigas e novas interrogações em torno da
maritimidade, concorrendo para o perspetivar do nosso
futuro comum.

4. A maritimidade em debate : Da investigação
e do ensino aos seus desafios plurais.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
ACADEMIA DE MARINHA

Programa
Colóquio - 20 de Maio de 2022
Universidade do Algarve

3º Painel – O Mar: Tradições – uma visão cultural

COMISSÃO ORGANIZADORA

Moderador: Manuel Célio da Conceição (CIAC - UAlg)

PRESIDENTE
9:30

9:45

Abertura do Colóquio pelo Reitor da Universidade do
Algarve, Professor Doutor Paulo Águas, e pelo Chefe
do Estado-Maior da Armada, Almirante Henrique
Passaláqua Gouveia e Melo, com a presença do Presidente da Câmara de Faro, Dr. Rogério Bacalhau

14:30

Assinatura do protocolo entre a Universidade do
Algarve e a Marinha

15:10

14:50

“João Vaz: pintor de marinhas”
Paulo Silva Santos (Academia de Marinha)
“Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão”

“Assinaturas sedimentares na plataforma algarvia
originadas por tsunamis – Projeto On/Off”
João Duarte (Instituto Hidrográfico)

10:20

“Culatra 2030 – Comunidade energética sustentável”
André Pacheco (CIMA - UAlg)

10:40

Debate

11:10

Pausa

15:50

Debate
Pausa

4º Painel – Mesa Redonda: A maritimidade em
debate
Da investigação e do ensino aos seus desafios
plurais

16:10

Intervenientes:
Valentim Antunes Rodrigues– A visão do ensino universitário militar
Mário Simões Marques-Da visão do ensino universitário militar à da Investigação de um laboratório do
estado
Ester Serrão (CCMAR - UAlg)– A visão do ensino e
investigação universitários em cooperação com os
Paises Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP)
Carlos Ventura Soares– A visão da investigação por
um laboratório do estado

“Áreas marinhas protegidas em Portugal”
Bárbara Horta e Costa (CCMAR - UAlg)

16:50

Debate

“Vulnerabilidades costeiras na região do Algar
ve face às alterações climáticas”

17:20

Encerramento do Colóquio pela Vice-Reitora da Universidade do Algarve, Professora Doutora Alexandra
Teodósio, e pelo Presidente da Academia de Marinha,
Almirante Francisco Vidal Abreu

Cristina Veiga-Pires (CIMA - UAlg)
12:10

Debate

12:30

Almoço livre

VOGAIS
Ana Paula Avelar

José Manuel Maia
Paulo Fernandes (CIMA-UAlg)
Sónia Aires Lima
Vítor Gaspar Rodrigues

Moderador: Jorge Pinho d’ Almeida (Academia de Marinha)

Moderador: Ana Paula Avelar (Academia de Marinha)

11:50

António Rocha de Freitas

Elsa Cabrita (CCMAR-UAlg)

2º Painel – O Mar: Desafios da atualidade

11:30

SECRETÁRIO

Bruno Gonçalves Neves (Academia de Marinha)

Moderador: Óscar Ferreira (CIMA - UAlg)

10:00

Francisco Vidal Abreu

Pedro Ferré (Prof. Emérito - UAlg)

15:30

1º Painel - O Mar: Desafios de todos os tempos

“Variantes e invariantes da visão do mar na poesia”

17:35

Atuação do Quinteto Clássico da Banda da Armada

18:00

Fecho do Colóquio
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