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Véspera do Feriado Municipal contemplou uma conferência,
lançamento de um livro, visita à Nau Victoria e espectáculo musical
Antecipando um dia recheado de
emoções, as celebrações do Dia
do Município começaram com
algumas novidades.

Com efeito, as actividades iniciaram-se logo no dia 26, pelas 16h,
no Auditório do Edifício Paços
do Concelho Séc. XXI, com a

conferência “A Abertura dos
Oceanos: Um confronto entre
as viagens de Bartolomeu Dias
e de Fernão de Magalhães”,

proferida pelo investigador
e historiador Rui Loureiro.
Evento inserido na “Mostra Espanha 2021” do Ministério de

Cultura y Desporte del Gobierno
de España.

Lançamento do livro “Philosophia e
Philomythia em Eudoro de Sousa”,
obra da autoria do Doutor Luís Lóia,
lacobrigense e professor de Filosofia na
Universidade Católica
Ainda no dia 26, no Auditório do
Edifício Paços do Concelho Séc.
XXI, houve ocasião de assistir ao
lançamento do livro “Philosophia e
Philomythia em Eudoro de Sousa”,
obra da autoria do Doutor Luís
Lóia, lacobrigense e professor de
Filosofia na Universidade Católica.
Mais um momento especial que
honra o Município e é orgulho
das gentes de Lagos. Na verdade,
como referiu o Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, não
é sempre que Lagos tem um filho da
terra doutorado e por isso, desde a
primeira hora que não hesitou em
apoiar a obra literária e receber o
seu lançamento em Lagos. De sublinhar que também participaram
e falaram sobre o livro e acerca do
seu autor, mais dois professores da
Universidade Católica, o orientador do estágio da tese de doutoramento (Doutor Manuel Cândido
Pimentel) e o colega e amigo que
fez a apresentação do livro (Samuel
Dimas). Ambos fizeram retratos
elogiosos das qualidades humanas,

profissionais e agora de escritor.
“Marinheiro emancipado que faz
o seu caminho”. Ambos deram autênticas aulas de Filosofia.
Por seu turno, Luís Lóia que abriu
e fechou a cerimónia, entre agradecimentos ao Presidente da Câmara Municipal, aos seus colegas
da Universidade, mas também aos
familiares e amigos presentes, fez
uma breve resenha do seu percurso
de vida, recordando a infância e
juventude, a actividade desportiva que, nas suas palavras, muito o
marcou positivamente, assim como
a escolaridade, tendo enumerado
os estabelecimentos de ensino por
onde passou, praticamente todos em
Lagos: Escola do Bairro Operário,
Escola N.º 3, Ciclo Preparatório,
Escola Júlio Dantas e Escola Gil
Eanes, até partir aos 16 anos para
Lisboa, rumo à Universidade Católica onde se licenciou. É professor
e presentemente obteve o grau de
Doutor, sempre com a Filosofia nas
veias e na mente.
Luís Lóia falou com emoção da

Luís Lóia, Hugo Pereira, Manuel Cândido Pimentel e Samuel Dimas

Com Sara Coelho

Com a mãe, esposa e sogros

família, relembrando o Pai, já falecido, a quem, aliás, dedica este
livro, e releve-se que, mesmo antes
do início deste evento, Luís Lóia
tinha visitado o cemitério para

homenagear o progenitor. Mas
igualmente destacou os seus dois
irmãos Marco e Vitor (este também falecido), e logicamente à sua
mãe, ali presente na primeira fila, tal

como a sua mulher e sogros. Brilho
nos olhos, emoções ao rubro.
Um livro que se recomenda, que
vale a pena deitar um olhar. À venda da Livraria Ria Formosa

beneficências para regressar à
Mariana de Lagos. Depois houve
lugar a uma visita guiada pela
comandante e outros membros da
tripulação. Registe-se, a propósito,
que o CL teve oportunidade de
encontrar a bordo, o comandante

e outro tripulante da Caravela Boa
Esperança.
Na pare final do encontro, houve
tempo para troca de lembranças,
e um cumprimento histórico com
o Arquitecto que desenhou a réplica Nau Vitoria.

Mais uns passos preciosos ou navegações profícuas na divulgação
e educação da História e nas relações entre Portugal e Espanha,
onde Lagos dos Descobrimentos
renova relevância.

Marina de Lagos recebeu
a Nau Victoria, réplica da embarcação
que foi protagonista
da primeira volta ao mundo (1519-1522)
No mesmo âmbito, a Marina de
Lagos recebeu, entre os dias 26
e 31 de Outubro, a Nau Victoria,
réplica da embarcação que foi
protagonista da primeira volta ao
mundo (1519-1522). As visitas de
acesso livre foram realizadas no
horário das 10h às 18h.
O jornal Correio de Lagos marcou
presença pelas 12H00, acompanhando a comitiva espanhola
representada por elementos da
Fundation Nao Victoria, e a Mostra Espanha 2021, bem como o
Executivo Municipal de Lagos
composto o Presidente Hugo Pereira e a Vereadora da Cultura
e Educação, Sara Coelho, e ainda Alexandre Lima, Director de
Serviços da Região do Algarve

da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).
Em curta, mas objectiva explicação, foi referido pelos responsáveis da organização, que está
em curso a divulgação da Nau
Victoria ao público em geral, mas
particularmente dirigida aos estudantes. Recordar e ensinar a
história, numa estreita colaboração entre os dois países da Península Ibérica. Por seu turno, o
autarca lacobrigense manifestou
regozijo por esta iniciativa, que
apoiou desde a primeira hora, e
que traz à luz do dia a história
e a educação dos mais jovens,
lembrando os Descobrimentos,
e também a réplica da nossa Caravela Boa Esperança que aguarda

Convívio entre tripulantes da Caravela Boa Esperança
e Nau Victoria

