
 

Lisboa, 19 de dezembro de 2022. 

Prezado/a Consócio/a 
Estimado/a Amigo/a, 
 

O ano que agora finda foi marcado — muito tristemente — pela morte do Professor Doutor Adriano 
Moreira, um dos nossos mais ilustres Fundadores, mas que continua a ser para o nosso Instituto, —
e para todos nós —, uma fonte de permanente inspiração que nunca esqueceremos. 

A propósito da comemoração do centenário do seu nascimento, a Direção do Instituto havia decidido 
que o ano de atividades seria dedicado à sua obra, ao seu pensamento e à sua ação. Deste modo, o 
ano será designado Ano de Atividades Adriano Moreira e celebraremos de várias formas e modos o seu 
percurso, que a todos nos marcou. 

A Direção — e disso agora lhes dou conta — iniciará (excecionalmente) no dia 5 de janeiro de 2023, 
às 21h15, um ciclo de conferências relativo a várias perspetivas da vida e obra de Adriano Moreira, 
em que o Embaixador Francisco Lopes, antigo estudante do Colégio Universitário Pio XII e atual 
Embaixador de Portugal junto dos EUA (anterior Embaixador junto das Nações Unidas) nos falará 
sobre O estado do mundo recordando, desta forma, a queda no mundo de que Adriano Moreira sempre 
nos falava e a sua presença na sede da ONU na comitiva do Professor Paulo Cunha. 

Mais detalhes sobre este evento e outras atividades serão oportunamente comunicados. 

Apraz-me, de igual modo, informar que foi novamente entregue, ao aluno Elmano Fernandes, do 
Instituto Pupilos do Exército, o Prémio Dom João de Castro 2022. Esperamos — tão cedo nos seja 
possível — receber o galardoado na Sede do nosso Instituto de forma a divulgar o papel do nosso 
Patrono, Dom João de Castro, na História Pátria, perpetuando a memória deste ilustre nacional, 
notável não apenas pelos seus feitos militares, mas sobretudo pela sua nobreza de caráter, pelo rigor 
das suas contribuições científicas e como exemplo de português que aspirou sempre a superar-se. 

A Direção do Instituto Dom João de Castro — nesta especial Época Festiva — deseja a todos os 
restantes membros dos Órgãos Sociais, aos Sócios Fundadores, aos Sócios, aos Amigos e Benfeitores, 
umas Festas Natalícias Felizes e um Ano Novo renovado — a fim de em conjunto podermos 
continuar a corresponder aos objetivos estatutários e aos muitos desafios do nosso futuro conjunto. 

Cordiais cumprimentos, 

O Presidente da Direção, 

 

Professor Doutor José Fontes 
- Professor Catedrático - 


