CRÓNICAS III - Outros Assuntos de Actualidade

Vários
Vários conferencistas

Prémio “Almirante Sarmento Rodrigues” - 2005
Na Academia de Marinha, está aberto o concurso até ao dia 30 de Setembro de 2005,
para atribuição do Prémio “Almirante Sarmento Rodrigues”.
O Prémio “Almirante Sarmento Rodrigues” destina-se a impulsionar e dinamizar a
pesquisa, a investigação científica e o estudo da história das actividades marítimas dos
Portugueses.
O referido Prémio é constituído por um diploma e por uma quantia pecuniária no valor de
e 5000 (cinco mil euros).
A este Prémio podem concorrer os cidadãos nacionais e estrangeiros que apresentem
trabalhos originais nos domínios referidos. Consideram-se originais os trabalhos inéditos
ou cuja publicação tenha sido concluída no ano a que se refere o concurso ou, ainda, no
ano anterior.
O Regulamento do Prémio está à disposição dos concorrentes na Academia de Marinha.
Para mais pormenores pode ser contactada directamente a Academia:
Academia de Marinha, Edifício da Marinha,
Rua do Arsenal, 1100-038 LISBOA,
academia.marinha@mail.marinha.pt.
213 428 148/05 ou 213 427 783 (fax)
(Ofício nº 49/05, Pº. 13.02, de 2005.01.28 da Academia de Marinha)

Prémio “Almirante Teixeira da Mota” - 2004
Por decisão do respectivo Júri, o Prémio “Almirante Teixeira da Mota” de 2004, foi
atribuído ao Exmo. Senhor Comandante Luís Nuno da Cunha Sardinha Monteiro, pela sua
obra concorrente com o título “Designing, configuring and validating the
Portuguese DGPS network”.
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(Ofício nº 423/04, Pº. 13.02 de 2004.12.16 da Academia de Marinha)

IX Simpósio de História Marítima
“D. FRANCISCO DE ALMEIDA. 1º VICE-REI PORTUGUÊS”
A Academia de Marinha vai realizar nos dias 26, 27 e 28 de Outubro de 2005, o IX
Simpósio de História Marítima, dedicado ao tema geral ‘’D. FRANCISCO DE ALMEIDA,
1º VICE-REI PORTUGUÊS”, abrangendo não só o período do governo da Índia, como
também a análise do pensamento e acção relacionados com o estabelecimento do
primeiro poder europeu, fora da Europa. Neste Simpósio, para além de se pretender
evocar a figura ímpar de D. Francisco de Almeida, procurar-se-á analisar o pensamento
político e estratégico nacional e o seu importante contributo para a formação do
pensamento europeu no dealbar da Idade Moderna.
O Simpósio terá lugar no Auditório da Academia de Marinha, de acordo com um
programa pormenorizado a publicar oportunamente. Está aberto a todos os membros da
Academia e a todos os estudiosos e investigadores nacionais e estrangeiros que se
inscrevam para o efeito.
A inscrição provisória para a apresentação das comunicações deverá ser feita
impreterivelmente até 08 de Julho de 2005, devendo ser acompanhada de um resumo da
comunicação contido numa página A4, dactilografada a 1 espaço.
Toda a correspondência e pedidos de informação deverão ser dirigidos a:
Comissão Organizadora do IX Simpósio de História Marítima
Academia de Marinha - Edifício da Marinha
Rua do Arsenal - 1100-038 LISBOA
academia.marinha@mail.marinha.pt.
351 213 255 493/428 105 ou 351 213 427 783 (fax)
(Ofício nº 142/05, Pº. A.15.05, de 2005.02.11 da Academia de Marinha)
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