
        

Jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar de 2017 
 

Nota Informativa Inicial 

A Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), o Município de Esposende e o Grupo de 

Amigos do Museu de Marinha (GAMMA) promovem uma jornada comemorativa do 

Dia Nacional do Mar de 2017, (16 e 17 de novembro), que terá lugar: 

– Em 16 de novembro (5.ª feira), na praia dos Pescadores em Cascais e na sede da 

SGL (Rua das Portas de S. Antão, 100), com evocação “Que futuro para o Mar 

Português”. 

– Em 17 de novembro (6.ª feira), em Esposende, com o 4.º seminário da Rede 

Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios (RNCMR). 
 

Deste modo se procura corresponder ao desafio lançado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 83/98 de 26 de fevereiro, que institucionalizou o dia 16 de novembro 

como Dia do Mar, data de entrada em vigor em 1994 da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar; tem recebido a designação de Dia Nacional do Mar para 

distinguir o seu carácter luso de outros eventos similares, tais como, o Dia Europeu do 

Mar, o Dia dos Oceanos e o Dia Mundial do Mar. 
 

No dia 16 de novembro, em Cascais, a partir das 11h00, na praia dos Pescadores, 

com a canoa “Boneca” à vista, cerimónia de aposição inaugural do carimbo 

comemorativo do Dia Nacional do Mar, onde figura um desenho da mesma 

embarcação, numa criação graciosa concedida pela Direção de Filatelia dos CTT – 

Correios de Portugal, SA. Durante a tarde, em Lisboa na sede da SGL: mantém-se 

aberto, 14h00/15h30, um posto de correio ad hoc, sendo graciosamente facultados 

exemplares de um bilhete-postal, que reproduz o cartaz do Dia Nacional do Mar, para 

aposição do carimbo comemorativo; entre as 14h00 e as 15h00, no auditório Adriano 

Moreira é feita uma apresentação sobre a canoa “Boneca” pelo GAMMA; a mesa-

redonda “Que futuro para o Mar Português” vai decorrer no mesmo auditório, 

15h00/17h00; a que se segue, 17h30, a sessão de encerramento evocativa da 

Memória de Mário Ruivo. Está ainda prevista a edição digital de um cartaz alusivo 

e do seu formato em bilhete-postal para aposição do carimbo comemorativo, que tem o 

apoio do Instituto Hidrográfico. 
 

No dia 17 de novembro, em Esposende, durante a tarde ocorre no Fórum Municipal 

Rodrigues Sampaio o 4.º seminário da RNCMR “A Etnografia e o Folclore do Mar de 

Esposende”. 
 

O programa detalhado desta jornada comemorativa do Dia Nacional do Mar de 2016 
será oportunamente divulgado por nota informativa e nas páginas Web das seguintes 
entidades promotoras: www.socgeografialisboa.pt e www.cm-esposende.pt. Entretanto, 
informação adicional pode ser obtida na secretaria da Sociedade de Geografia de Lisboa 
(tel: 213 425 401/5 068, fax: 213 464 553 e e-mail: geral@socgeografialisboa.pt). 
 

Participe nesta jornada.   Divulgue-a. 
 


