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ACADÉMICO HONORÁRIO
da Academia Portuguesa da História

No dia 19 de Outubro de 2005, em acto solene realizado na Academia Portuguesa da
História, o Presidente da Direcção da Revista, General Gabriel Augusto do Espírito Santo,
ingressou formalmente na Academia, com a categoria de Académico Honorário, na
sequência da sua eleição, por unanimidade, em Assembleia de Académicos de Número
realizada em 27 de Março de 2005.
“O título de académico honorário pode ser conferido a personalidades nacionais ou
estrangeiras de reconhecido prestígio que hajam prestado relevantes serviços à
Academia ou à cultura.”
A sessão foi presidida pelo Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, Presidente do
Conselho Académico, tendo participado para além de elevado número de Académicos e
de Sócios Efectivos da Revista, altas figuras da hierarquia militar, nomeadamente antigos
Chefes do Estado-Maior do Exército, camaradas dos cursos frequentados pelo General
Espírito Santo, seus familiares e outros amigos.
Para além da comunicação do General Espírito Santo, subordinada ao tema “Grande
Estratégia na História da Restauração” onde abordou questões relacionadas com a
Consolidação do Estado e a Acção Diplomática e da imposição das insígnias académicas,
destaca-se a saudação ao Novo Académico Honorário feita pelo Coronel Carlos da Costa
Gomes Bessa, Académico de Número desde 1985 e Sócio Efectivo da Revista Militar
desde 1976. Na saudação o Novo Académico surge como profundo conhecedor da
História Militar, “dentro dos seus modernos conceitos de multidisciplinaridade, com
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especial relevo e importância que para o seu rigor representam a Estratégia e a
Geopolítica, cujo conhecimento possui em alto grau, decidiu dedicar-se em especial à
época da Restauração.”
António de Oliveira Pena
Coronel, Director-Gerente do Executivo da Direcção da Revista Militar

Revista Militar N.º 2447 - Dezembro de 2005, pp 0 - 0.
:: Neste pdf - página 2 de 2 ::

