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Porto recebe exposição inédita em Portugal e aproveita para dar a conhecer o percurso de 
alguns exploradores portugueses
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Porto recebe exposição inédita em Portugal e aproveita para dar a conhecer o percurso de 
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Patente ao público até 19 de julho de 2020, a mostra disponibiliza uma significativa 
quantidade de fotografias em grande formato, ilustrativas de etapas decisivas do trabalho 
de quantos ao longo de décadas têm dedicado a vida a investigar os mais diversos temas 
para a National Geographic (NG) em qualquer ponto do planeta. Há também mapas, 
vídeos e toda uma parafernália de materiais a remeterem para o imaginário de exploração 
e aventura, nas áreas da ciência e da tecnologia, associado à NG. 
Dividida em nove secções, a mostra constitui um passeio com pontes entre o passado, o 
presente e o futuro. Aí cabem, também, as componentes portuguesas integradas no 
projeto, como as atividades de alguns bolseiros da NG. É o caso da investigadora Raquel 
Gaspar, que desenvolve o projeto “Guardiãs do Mar”, destinado a formar mulheres da 
comunidade piscatória da região do Estuário do Sado para a recolha de informação 
científica sobre localização e estado de conservação das pradarias marinhas, um dos 
ecossistemas mais importantes na mitigação das alterações climáticas. 
Outros projetos envolvem Nuno Bicha, professor da Universidade do Algarve, cujo estudo 
se dedica ao estudo do aparecimento, evolução e adaptação do Homo Sapiens em Portugal 
e Moçambique. Neste momento, a sua investigação incide no estudo do impacto das 
alterações climáticas extremas na migração do Homo Sapiens. Por sua vez, Martina Panisi 
tenta sensibilizar para a importância da conservação da biodiversidade nativa de S. Tomé e 
Príncipe. 
Ao dar espaço ao passado e presente da investigação nacional, a exposição mostra 
fotografias, ilustrações, mapas e objetos da coleção do MHNC-UP e de estruturas com as 
quais tem parcerias, como a Sociedade de Geografia de Lisboa, o Museu da Marinha e o 
Museu Nacional de História Natural e Ciência – Universidade de Lisboa. Um dos 
destaques vai para a apresentação do “Padrão de Santo Agostinho”, colocado por Diogo 
Cão em 1483 no Cabo de Santo Agostinho, agora Cabo de Santa Maria, a sul de Benguela, 
Angola. 
Há ainda aguarelas e ilustrações da expedição científica de Alexandre Rodrigues ferreira ao 
sertão brasileiro, entre 1785 e 1794, bem como instrumentos utilizados durante a 
expedição científica dirigida por Brito Capelo e Roberto Ivens ao interior de África em 
1881. 
Uma das curiosidades da exposição é a presença de cadernos de campo, imagens, 
relatórios de espécimes de herbário relativos à expedição científica à Serra da Estrela, 
realizada em 1881, além de exemplares de mamíferos, répteis e aves recolhidos por 
Francisco Newton durante a expedição zoológica a Angola entre 1903 e 1905. 
Destaque ainda para as imagens relacionadas com as expedições feitas nos finais do século 
XIX e princípios do século XX à região de Castro Laboreiro, que despertara o interesse de 
naturalistas como Augusto Nobre e Artur Fonseca Cardoso, da então Academia Politécnica 
do Porto. Interessava-lhes caracterizar a região, a paisagem, a arquitetura local e os ofícios. 
Com base nos 150 ítens distribuídos por “Um Século e Tanto: 130 Anos National 
Geographic” é possível partir ao encontro de um longo painel com a reprodução de capas 
históricas da revista, bem como rever algumas das fotos mais icónicas obtidas por grandes 
fotógrafos que sempre estiveram associados às expedições de uma revista presente em 172 
países e distribuída em 43 línguas, o que lhe permite ter uma audiência global de 450 
milhões de pessoas todos os meses. Com 124 milhões de seguidores, a NG é a marca mais 
seguida no Instagram. 
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