Outros Assuntos de Actualidade

Revista Militar

XI Simpósio de História Marítima: “O Poder do Estado
no Mar e a História”
A Academia de Marinha (AM) vai realizar, nos dias 25 e 26 de Novembro de 2009, o XI
Simpósio de História Marítima, dedicado ao tema geral ''O PODER DO ESTADO NO MAR
E A HISTÓRIA", a tratar em três painéis:
- “O Poder do Estado no Mar e os Impérios Marítimos”
- “O Poder do Estado no Mar e o Desenvolvimento Económico”
- “O Poder do Estado no Mar: Mahan em perspectiva histórica”
Pretende a AM, assim, reunir os estudiosos nestes assuntos e apreciar os seus trabalhos e
opiniões acerca dos vários aspectos que o Poder do Estado assume no Mar, e os
consequentes problemas e reflexos que, ao longo do tempo, têm demonstrado ter
importância capital na vida das comunidades.
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 30 de Setembro de 2009, em boletim de inscrição próprio,
devendo ser acompanhada de um resumo da comunicação contido numa página A4,
dactilografada a um espaço.
Toda a correspondência e pedidos de informação deverão ser dirigidos a:
Comissão Organizadora do XI Simpósio de História Marítima
Academia de Marinha - Edifício da Marinha
Rua do Arsenal - 1100-038 LISBOA
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E-mail: academia.marinha@marinha.pt.
Telef.: 351 213 255 493/6 105, ou fax 351 213 427 783
(Ofício nº 349/09, Pº. 040.01.04, de 12Mai09 da Academia de Marinha)
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