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LEITORES DE MAPAS
Mostrar mundos ao inundo
Entre

1 1 de setembro e 15 de outu-
bro de 2012, realizou-se na Bi-
blioteca Nacional uma exposição
denominada "Leitores de Mapas:

Dois Séculos de História da Cartografia em

Portugal", no âmbito do IV Simpósio Ibero-
-Americano de História da Cartografia, orga-
nizado pelo Centro de Estudos Geográficos
da Universidade de Lisboa, em colaboração
com o Centro de História de Além-Mar, da

Universidade Nova de Lisboa e Universidade
dos Açores e a Biblioteca Nacional.

Em exposição estiveram cerca de 80 peças

pertencentes aos diversos fundos da Bibliote-
ca Nacional, incluindo livros, artigos, ma-
nuscritos autógrafos, fotografias, gravuras,
atlas e mapas. Particular atenção foi dada a

Jaime Cortesão e ao seu exílio no Brasil, en-
tre 1940 e 1957, destacando-se a série de cur-
sos sobre história da cartografia política bra-
sileira que Jaime Cortesão lecionou no Mi-
nistério das Relações Exteriores do Brasil en-
tre 1944 e 1950, cursos esses que representa-
ram a primeira experiência formal de ensino
da história da cartografia no mundo.

Para acompanhar a exposição, foi concebido

um livro, editado pela própria Biblioteca Na-
cional, coordenado por Francisco Roque de

Oliveira (que assumiu também a coordenação

geral da exposição), para o qual colaboraram
diversos autores com 15 estudos inéditos sobre

o tema, e que contribuem assim também para a

história da cartografia em Portugal, que está

ainda por fazer.
Em mais do que um texto é referido o pouco

apreço da comunidade científica mundial -
leia-se europeia, em particular francesa e alemã
- por Portugal ("o país era visto, nas décadas de

1830 e 1840, como decadente e bárbaro, des-

provido de literatura, de ciência, de vida cultu-
ral ou académica digna desse nome") e pelos
homens que, nos séculos XV e XVI, tornaram

possíveis as grandes descobertas marítimas
(nas suas obras, o cientista alemão Alexander

von Humboldt "procurou tenaz mas falaciosa-

mente demonstrar a ignorância dos marinhei-
ros portugueses").

Se, no primeiro caso, o que estava em causa

eram as possessões africanas das potências eu-

ropeias - e a vontade de as aumentar -, já no se-

gundo caso, visava-se a espoliação das nossas

glórias marítimas, através da afirmação de uma

pretensa origem alemã da ciência náutica dos

descobrimentos marítimos.
Polémicas à parte, sobretudo para os

amantes da cartografia, "Leitores de Mapas"
recorda-nos figuras importantes para a his-
tória da nossa cartografia, como o 2.° Vis-
conde de Santarém (1791-1856) ou Gago
Coutinho (1869-1959). •
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