
Nota sobre as três reuniões da secção de economia e finanças na sala de relações 
internacionais posteriores à morte do seu decano em 14 de julho de 2014  

1. Paulo Pitta e Cunha,  
2. Jose Luis Cardoso,  
3. Jorge Braga de Macedo (caixa do correio desde 2008) 
4. Manuel Porto,  
5. Jose Silva Lopes  
6. Jaime Reis,  
7. Antonio Barbosa,  
8. Manuel Barbosa,  
9. Diogo Lucena,  
10. Antonio Almodovar,  
11. Jose Antonio Sousa Andrade,  
12. Isabel Horta Correia, 

 
3a feira 29 de julho às 11h: homenagem ao nosso prof jacinto nunes (8 presentes 

incluindo delegações: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12) 

5a feira 23 de outubro às 14h: assiduidade (8 presentes incluindo delegações: 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 11) 

5a feira 27 de novembro às 14:30h: seguimento das reuniões anteriores (7 presentes 

incluindo delegações: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11) 

Para além da homenagem ao decano da seção desde 2006, abordado em julho e novembro, 

com uma reafirmação do interesse em continuar a trabalhar com a classe de ciências o tema 

da carta à raínha numa perspetiva lusófona, ao qual se acrescentaria a lusofonia energética, as 

reuniões de outubro e novembro resultam de o presidente ter apresentado no plenário de 

efetivos da classe uma lista de confrades que não participaram em sessões académicas nos 

últimos dois anos, tendo a secção alertado para a existência de reuniões de seção que 

constituem atividades académicas de modo que a lista estará incorreta. Apurou-se ainda que 

nenhum dos quatro sócios tidos por faltosos recebeu uma carta que teria sido enviada em 

agosto, pelo que a maioria dos efetivos (um deles solidarizou-se com a direção da classe, da 

qual aliás faz parte) entendeu escrever ao presidente.  

A resposta, que foi debatida na reunião de novembro, assenta num malentendido, que os 

elementos anexos esclarecem totalmente. Para os signatários, “ninguém recebeu” refere-se 

aos quatro sócios da seção tidos por faltosos, ao passo que o desmentido do presidente se 

refere à receção da convocatória para o plenário de efetivos. Além, de esclarecer o 

malentendido, para o que poderá ser útil a resenha junta, acordou-se vincar a plena confiança 

de que todos os sócios da seção continuarão a servir a Academia como o têm feito, 

independentemente de regras e procedimentos. 



 

ANEXO 1 

Exmo. Senhor  

Presidente da Classe de Letras da 

Academia das Ciências de Lisboa 

Rua da Academia das Ciências, 19 

1249-122 Lisboa  

 

A secção de economia e finanças reuniu hoje na sala das relações internacionais conforme 

convocatória enviada em tempo á Secretaria. Estiveram presentes Paulo de Pitta e Cunha, 

Jorge Braga de Macedo, Manuel Porto, António Barbosa, Jaime Reis e Diogo Lucena, tendo 

Silva Lopes e Sousa Andrade delegado o voto. Justificaram a falta José Luís Cardoso, Manuel 

Barbosa, António Almodôvar e Isabel Correia.  

Depois de uma evocação da memória do seu predecessor pelo novo decano, leu-se a carta que 

José Luís Cardoso enviara ao Presidente em 22 de outubro, com cópia para todos os membros 

da seção - mas que vários dos presentes não tinham lido.  

O “incómodo pelo modo como os confrades foram abordados com vista à clarificação da 

vontade de permanecerem no exercício pleno do seu estatuto”, que a carta refere, foi 

partilhado por todos, tendo sido observado até por que as cartas não identificavam os 

destinatários, cujo nome só constava do envelope, para efeitos de registo.  

Além de se duvidar da base estatutária para tal procedimento, entendeu-se que o 

acompanhamento da assiduidade deveria partir das secções, entendimento, aliás, já acolhido 

no último plenário de efetivos. Embora nenhum dos presentes tenha assistido, todas as 

informações de ambas as classes iam nesse sentido. 

Concluimos, assim,que as referidas cartas, expedidas em 7 de outubro, mas fazendo referência 

a cartas de 6 de agosto que ninguém recebeu, não podem surtir efeito relativamente aos 

membros desta secção, independentemente da resposta que venham a dar às mesmas.  

Por isso, os signatários muito agradeceriam que V.Exa os confortasse nesse entendimento para 

disso darem conta a todos os membros da secção em próxima reunião, que deverá ter lugar 

antes das eleições do próximo 11 de dezembro. 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

Paulo de Pitta e Cunha           José Luís Cardoso          Jorge Braga de Macedo          

 

 

23 de Outubro 2014  



 

ANEXO 2 

Inventário da documentação anexa à carta de 17/11/14 de resposta à carta de 23/10/14 

(recebida em 12/11/14) que o terceiro signatário ainda não recebeu (mas acaba de lhe ser 

remetida pelo decano da 6ª seção) na qual se pretende desmentir a afirmação da referida 

carta onde se afirmava que nenhum dos membros da seção apontados como faltosos recebera 

a intimação para justificar as faltas. 

Deduz-se da lista de efetivos que apenas um dos sócios efetivos da seção, por sinal aquele que 

logo escreveu em defesa dos visados, recebeu a convocatória, o que é irrelevante para o 

assunto abordado na carta de 23/10/14. Este texto será distribuído na reunião de seção 

convocada para 27/11/14 às 14h na sala das relações internacionais. 

ANEXO 2 

Inventário da documentação anexa à carta de 17/11/14 de resposta à carta de 23/10/14 

(recebida em 12/11/14) que o terceiro signatário ainda não recebeu (mas acaba de lhe ser 

remetida pelo decano da 6ª seção) na qual se pretende desmentir a afirmação da referida 

carta onde se afirmava que nenhum dos membros da seção apontados como faltosos recebera 

a intimação para justificar as faltas. 

Deduz-se do Documento 7 que apenas um dos sócios efetivos da seção, por sinal aquele que 

logo escreveu em defesa dos visados, recebeu a convocatória, o que é irrelevante para o 

assunto abordado na carta de 23/10/14. Este texto foi anexado à proposta de nota da última 

reunião de seção. 

Documento 1 email 

 

Documento 2 ofício 

 



Documento 3 email 

 

Documento 4 resposta já distribuída à seção  

 

 

Documento 5 email com lista dos destinatários 

 

 

Documento 6 destinatários que não receberam incluindo os quatro efetivos da seção e uma 

morada errada do IICT 

 



 

Documento 7 Destinatário da secção (repetido) que recebeu 

 

 


