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Com o objectivo de comunicar mais, criámos o Noticeas no passado mês. Agora anunciamos o 
novo site do ICEA: está já disponível em www.icea.pt. Esperamos com esta nova página ir de 
encontro às vossas expectativas: procurámos torná-la mais “abrangente”, dinâmica e, acima 
de tudo, informativa. Dê-nos a sua opinião para gic@icea.pt. 
Contamos consigo. Conte connosco. 
 

  

 
Foi um sucesso a Sessão de Abertura das 
Conferências do Casino, este ano dedicadas ao 
tema “Da Paz e da Guerra” que decorreu no 
auditório da Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, no 
passado dia 4 de Fevereiro. 

O Professor Luís Lobo-Fernandes, actual Pró-Reitor 
da Universidade do Minho, foi o primeiro orador e 
falou sobre "A perduração das crises internacionais 
e a transformação do papel da ONU". 

Após um curto intervalo, tomou a palavra o 
Professor Adriano Moreira que iniciou a sua 
conferência reafirmando a importância e o papel 
da ONU na resolução dos conflitos mundiais: 
«Apesar de todos os problemas que se lhe 
conhecem, o Mundo estaria bem pior se a ONU não 
existisse». 

Mas o tema que o Professor Adriano Moreira apresentou relacionava-se com o “Combate à 
proliferação de armas ligeiras”. 
Recordou que «hoje, em qualquer parte do mundo, é fácil “criar” uma arma, basta querer… O 
que recentemente esteve para acontecer em Londres onde um inofensivo telemóvel se ia 
tornar num perigoso detonador é um exemplo alarmante e um alerta para os países que lutam 
contra o terrorismo unirem esforços também neste campo». 

(continua) 

 

Na mesa, além dos Profs. Lobo-Fernandes 
e Adriano Moreira, esteve o Dr. José de 
Freitas, Presidente do ICEA, que dirigiu a 

sessão 

  

 Sabia que… 

… a biblioteca do ICEA tem cerca de 300 títulos, na sua maioria resultado de ofertas de algumas das 
entidades com quem o ICEA tem protocolos, nomeadamente a Academia de Marinha, a Academia da 
História e ainda de alguns associados. Dispõe, além disso, de várias revistas e jornais regionais. 
Os últimos títulos recebidos foram oferta da Academia de Marinha: 
- Da Revolução de 1820, Convenção de Évora-Monte à morte de D. Pedro IV. 
- Navegações Chinesas no séc. XV. Realidade e Ficção. 
- Memórias - Vol.XXXII (reúne os textos e as comunicações, publicadas em separatas, apresentadas na 
Academia em 2002). 

  

Conferências do Casino 2007 

Em jeito de Editorial… 



 

  

 

 

  

 
(continuação) 
 
Sobre a incógnita que é o futuro, Adriano Moreira, num tom bem humorado, citou Einstein, 
que quando questionado sobre o controlo da arma atómica e como seria a próxima guerra 
mundial, respondeu que sobre a próxima guerra não sabia nada, mas que a outra que se 
seguiria, essa sim, ele sabia: seria à pedrada... 

Com uma plateia “bem composta” – estiveram presentes cerca de 
100 pessoas -, atenta e interveniente, a conferência terminou por 
volta das 18h, sob forte aplauso da assistência. 

A próxima conferência está marcada para 10 de Março, pelas 15 
horas, no mesmo local. O tema, "Guerra e religião: Uma relação 
permanente?" está na ordem do dia e os conferencistas – Sheik 
Munir, Pe. Peter Stilwell e o Dr. Joshua Ruah – garantem um 
debate vivo e interessante. 

 

 Um aspecto da assistência 

 
 
 
 
O ICEA assinou, no passado dia 24 de Janeiro, um 
Protocolo de Cooperação Científica e Técnica com o 
Museu Nacional de Arqueologia e com o Instituto 
Superior Técnico, que procura,   sobretudo “a coopera-
ção em projectos conjuntos de investigação e 
desenvolvimento no domínio geral das ciências e 
tecnologias do mar, nomeadamente na vertente de 
arqueologia marinha, explorando  as competências  
complementares do  ICEA (acções  de disseminação de 
história e cultura do oceano, com ênfase na região da 
Ericeira), MNA (arqueologia) e IST (tecnologias para a 
exploração do oceano).” (in Protocolo). 

No âmbito deste projecto, vai também ser assinado o 
Acordo de Parceria para o Projecto de Investigação e Carta Arqueológica,  Ericeira: Mar de 
História que, para além do ICEA, MNA e IST, inclui o Centro de Estudos do Mar (CEMar) da 
Universidade Autónoma de Lisboa, o Grupo de Estudos e Pesquisas Subaquáticas (GEPS) de 
Peniche e Patrick Lizé, investigador documental. 
 

 
 
Um acontecimento tão importante na 
vida do ICEA “mereceu” um local 
“apropriado” para a sua assinatura… 
Na foto, o Presidente da Direcção, José 
de Freitas (à direita) e o Vice-Presi-
dente executivo, António Carlos Serra. 

 
 
 
Na última reunião da Direcção foram admitidos dois novos associados: Ana Paula Antunes da 
Silva Gomes e Américo Rego Curado. 
 

 
 
Novos Associados 
“Parabéns pela iniciativa. Que a mesma tenha a continuação esperada. Se virem que posso dar alguma 
contribuição para o NOTICEAS não hesitem em contactar-me.” António C. Esteves (associado nº 29) 

“Parabéns. Tudo de vento em popa. Gostei e vou comprar o DVD.” Artur Pires Soares (associado nº 62)  

“Parabéns pela iniciativa.” Jorge Borrego (associado nº 74) 

“Sinto-me impelido a enviar os meus mais sinceros parabéns pela iniciativa, e pela excelente 
apresentação da "news letter". Sugiro a criação de um blog.” V. Á. (associado nº 75) 
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Novos Associados 

Protocolo com o MNA e com o IST 

Correio do ICEArense – Alguns comentários (muito apreciados pelo GIC) 


