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Nota prévia

Em 2015 comemorámos os 140 anos da fundação da SGL. Deste modo se preparou um 
ciclo de dez conferências em que um grupo de personalidades desde há muito dedicado aos 
problemas da nossa Sociedade discorreu sobre eles.

O volume do Boletim da SGL de 2015 reúne os textos destas conferências.
Todavia pareceu útil reunir os textos onde se evoca, na generalidade o essencial da efemé-

ride “140 anos da Sociedade de Geografia de Lisboa” e outro tratando com algum pormenor 
e contendo um bom documentário fotográfico dedicado ao “Espólio cultural da Sociedade de 
Geografia de Lisboa: a biblioteca, a cartoteca, a fototeca e o museu etnográfico e histórico”.

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 
Prof. Cat. Luís Aires-Barros
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Os 140 Anos da Sociedade de Geografia de Lisboa

Luís Aires-Barros 
Professor Catedrático Jubilado do I.S.T. 
Presidente da S.G.L.

A SGL comemora este ano os 140 anos da sua fundação. É uma efeméride que merece ser 
evocada pois ao longo deste quase século e meio o papel da SGL na Sociedade Portuguesa, e 
consequentemente, na História e na Cultura nacionais foi relevante.

Quando D. João VI regressa a Portugal, o Brasil prepara-se para se tornar independente. 
Após lancinante guerra civil o nosso país procura refazer-se. Perdido o primeiro império, o 
das Índias, perdido o segundo império, o do Brasil, os territórios de influência portuguesa 
em África, até então colocados em plano secundário são retomados e é-lhes dedicada atenção 
especial.

Quando o país ganha estabilidade com a vitória do liberalismo, em 1834, começa nova fase 
da política ultramarina portuguesa particularmente centrada nos territórios africanos. É assim 
que os políticos liberais consideram estes territórios como extensões da metrópole e os desig-
nam como “províncias ultramarinas” e procuram a sua gestão por meio de uma Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar.

Entretanto a Europa e as suas nações mais poderosas, a França, a Inglaterra e a Alemanha 
a que se vem associar a recém-criada Bélgica, governada por um membro da família Saxe-
Coburgo-Gotha a que pertenceram os maridos das rainhas Vitória de Inglaterra e D. Maria 
II de Portugal, “descobre” o grande interesse de Africa. 

É assim que se generaliza a criação das Sociedades de Geografia, as verdadeiras impulsio-
nadoras dos estudos e expedições de exploração científica em África. É o caso da fundação da 
Sociedade de Geografia de Paris, em 1821, a de Berlim em 1828, a de Londres em 1830, as 
de Viena e Roma em 1856 e a de Lisboa em 1875, para além de outras.

Estas Sociedades de Geografia organizam expedições no terreno (casos de Livingston, Bra-
zza, Cameron, Stanley entre outros).

Foi na sequência destas expedições que África, até aí um continente desconhecido, no seu 
interior, para os europeus, passou a integrar realmente o mundo conhecido. Nasceram então 
muitas ambições quanto ao conhecimento, ocupação, exploração e desenvolvimento de largas 
áreas do continente africano.

Portugal estava em Africa desde o século XV, mas efectivamente ocupava, na generalidade, 
pontos litorais ou delgadas fímbrias litorâneas.

O choque entre os interesses das principais potências europeias (França, Inglaterra e Ale-
manha a que se associou a Bélgica) que procuravam matérias-primas em especial produtos 
mineiros e mercados para escoamento das suas produções industriais a que se associava o pro-
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selitismo religioso e humanitário e ainda interesses científicos ligados a um continente pouco 
conhecido, com os interesses portugueses, tornou-se flagrante e inevitável. 

Na realidade Portugal há séculos que estava em África. As ligações entre o Brasil e a África 
ocidental eram estreitas, muitas vezes por motivos ligados à transferência de escravos negros 
que tanto trabalharam para o Brasil.

Portugal, a partir de meados do século XIX, com a Regeneração, procurou, a par da paci-
ficação e concórdia nacionais, implementar o progresso social de que o fontismo foi marca 
determinante. 

Em relação aos territórios de além-mar, Sá da Brasileira é nome relevante nos tentames efec-
tivos do seu desenvolvimento. Em 1851 cria-se o Conselho Ultramarino onde se procurava 
fazer a coordenação administrativa do ultramar português.

A maior consciência das elites pensantes portuguesas sobre as potencialidades dos nossos territó-
rios africanos, a “corrida” a África promovida pelas principais potências africanas com o choque de 
interesses eminente, propiciaram a criação da Sociedade de Geografia de Lisboa em 1875.

Algo tinha de se fazer e de o fazer bem feito de modo a alertar, a motivar o que hoje cha-
mamos a “opinião pública”, a “sociedade civil”, por um lado para a defesa dos interesses 
socio-políticos dos portugueses em Africa e por outro para travar, controlar e concorrer com 
os interesses antagónicos das potências europeias ávidas de Africa.

E aqui surge o vulto de Luciano Cordeiro que é a mola real da feitura do requerimento com 
data de 10 de Novembro de 1875, apresentado a El-Rei D. Luís, por um notável grupo de 
cidadãos que propunha a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa.

A par dos 140 anos da fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa, comemoram-se os 
130 anos da célebre Conferência de Berlim que reuniu, de 15 de Novembro de 1884 a 26 de 
Fevereiro de 1885, convocada pelo Governo Imperial Alemão e onde participaram 14 países 
(treze deles europeus mais os Estados Unidos da América).

Nesta Conferência, onde teve papel de relevo a SGL pela voz de Luciano Cordeiro seu 
secretário-geral, se estabeleceram as linhas mestras do expansionismo colonial e da fixação de 
fronteiras territoriais no continente africano que hoje persistem. 

Neste “jogo” de fixação de fronteiras a SGL, Luciano Cordeiro, Ernesto de Vasconcelos, 
Gago Coutinho e outros tiveram papel preponderante. É consequência deste “jogo” o dife-
rendo luso-britânico que desagua no célebre Ultimato de 1891.

Esta Sociedade de Geografia de Lisboa é património cultural da Nação e contém vasto 
património da Nação.

É património cultural imaterial da Nação na medida em que foi nela que germinou e flo-
resceu, na sequência do pensamento de Luciano Cordeiro e companheiros, seus fundadores, 
a ideia da promoção do conhecimento e do desenvolvimento sócio-económico e tecnico-
cientifico dos vastos territórios ultramarinos, principalmente africanos, que desde o século 
XV vínhamos conhecendo, ocupando e explorando. Na esteira do movimento civilizacional 
europeu promovido pelas recem-criadas Sociedades de Geografia de Paris, de Londres e de 
Berlim, por meados do século XIX, a sociedade civil portuguesa, conduzida por uma plêiade 
de homens da têmpera de Luciano Cordeiro, António Enes, Barros Gomes, Eduardo Coelho, 
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Fonseca Benevides, Sousa Viterbo, Sousa Martins, Pinheiro Chagas, Marquês Sá da Bandeira, 
Teófilo Braga para apenas citar alguns nomes dos cerca de setenta peticionários, solicitaram 
a El-Rei D. Luís apoio para a fundação da “Sociedade de Geographia de Lisboa, destinada a 
“promover e auxiliar o estudo e progresso das Sciências Geographicas e Correlativas, no paíz”. 
E mais adiante, nesta petição, esclareciam que procuravam “agremiar os esforços e realizar as 
aspirações de inúmeros estudiosos, ligar o paíz ao convívio scientífico do mundo civilizado 
(...) e, finalmente avocar a luz e a justiça da crítica moderna por mais este laço sympático de 
tão necessário e tão interessante cultivo das Sciências Geográphicas(...)”.

Como referi atrás, dentro destas paredes guarda-se ao lado do património imaterial das 
ideias de Luciano Cordeiro e Ernesto de Vasconcelos e dos vários presidentes, do Visconde 
de S. Januário a António Augusto de Aguiar e a Francisco Ferreira do Amaral, que a dirigi-
ram firme e sabiamente, um riquíssimo espólio material, logo representado pelos cadernos 
de campo e demais documentação diversa de Serpa Pinto, Roberto Ivens, Hermenegildo 
Capelo, Henrique de Carvalho, Silva Porto e Gago Coutinho.

Através dos tempos e das vicissitudes da vida do País, a Sociedade de Geografia de Lisboa 
vai afirmar-se, como talvez nenhuma outra instituição particular, especialmente ligada à vida 
nacional cultural.

É assim que, em 1877, recebe a visita do imperador do Brasil, D. Pedro II; em 1903 a visita 
de Eduardo VII de Inglaterra, em 1905 as visitas do Kaiser Guilherme II da Alemanha e do 
Presidente da República Francesa Loubet.

Acompanhou os visitantes à sede da Sociedade o então Presidente de Honra, o rei D. Car-
los. Em 1910, nas vésperas da implantação da República, acolheu o presidente do Brasil, 
marechal Hermes da Fonseca.

Assinale-se ter a Sociedade de Geografia, agora numa perspectiva bem diferente, em 1878 
solicitado ao Governo a criação de um Instituto de Estudos Coloniais para preparar aqueles 
que viessem a desempenhar funções públicas de administração nos territórios coloniais.

Só mais tarde em Janeiro de 1906 foi criada a Escola Colonial que teve a aula inaugural 
nesta Sala Portugal, em 26 de Outubro de 1906.

É esta Escola Colonial sediada e funcionando na Sociedade de Geografia de Lisboa que em 
1927 muda de nome e estatuto passando a designar-se por Escola Superior Colonial.

Funcionando até 1934 na Sociedade de Geografia, passa a ter instalações próprias. Em 
1954 nova reestruturação leva a que a antiga Escola passe a designar-se Instituto Superior de 
Estudos Ultramarinos.

Cresceu a Escola em alunos, quanto aos seus quadros e ainda quanto aos temas de estudo e 
de investigação a que se dedica. Deste modo em 1962 o então designado ISEU transformou-
se em Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina.

Em 1980 são redefinidos os cursos a professar pelo que se passou a designar Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Políticas. 

De Escola de Quadros criada e posta a funcionar nesta Sociedade de Geografia cumprindo 
missão fundamental para a época, temos hoje um Instituto Universitário pleno de juventude 
e rico de docentes e discentes.
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Também na Sociedade de Geografia foi criada a Escola Superior de Educação Física, que 
aqui funcionou entre 1930 e 1940, tornando-se depois a Faculdade de Motricidade Humana, 
igualmente integrada na Universidade de Lisboa.

Logo a partir da sua fundação vários documentos expressam o interesse da Sociedade de 
Geografia em impulsionar as explorações científicas. Em 1878, D. Luís declara-se “protector 
da Sociedade de Geografia” em carta de 14 de Novembro, onde refere o “louvável empenho 
com que se tem promovido os trabalhos indispensáveis para o desenvolvimento de estudos e 
explorações geográficas”.

Em 1880, a Comissão Central Permanente da Geografia é integrada na Sociedade de Geo-
grafia. O seu objectivo era “organizar expedições científicas, coligir exemplares e documentos 
que interessam ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da geografia, da história etnológica, 
da arqueologia, da antropologia e ciências naturais em relação ao território português, mor-
mente das possessões do Ultramar, promover e auxiliar quaisquer trabalhos referentes a essas 
sciências e propôr ao governo, todas as providências tendentes a tornar mais e melhor conhe-
cidas aquelas vastas e importantes regiões”.

A originalidade deste facto resulta da integração de um organismo oficial em uma associa-
ção privada. Todavia a personalidade jurídica da Comissão manteve-se. A Sociedade de Geo-
grafia assegurou o funcionamento da Comissão Central de Cartografia, facultando-lhe insta-
lações, material e pessoal. Quer dizer que a Comissão passou a ser um organismo do Estado 
ao cuidado da Sociedade de Geografia, mantendo os poderes públicos o apoio financeiro para 
que a Comissão pudesse actuar.

A acção e os trabalhos da Comissão de Cartografia foram de enorme interesse como afirma 
o Prof. Luís de Albuquerque quando diz que “a decisão, finalmente tomada em 1883, no 
sentido de através de provas cartográficas cientificamente preparadas, ficar testemunhada a 
amplitude de direitos coloniais portugueses em África, aproxima-se, quanto a intenções e a 
resultados, das medidas que nos séculos XV e XVI se tomaram, através igualmente de meios 
cartográficos, para documentar a extensão das navegações desse tempo”.

Em 1876 é votada na Sociedade de Geografia uma proposta sobre a conveniência de se 
empreender uma expedição científica através do Sertão africano, de costa a costa. Está lan-
çado o embrião das expedições de Serpa Pinto e de Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo de 
que possuímos os preciosos cadernos de campo belamente ilustrados.

Congressos e colóquios, uns promovidos pela Sociedade de Geografia, outros em colaboração, e 
em grande número, tiveram e têm tido as sessões nas suas salas. Têm sido tantos que enumerá-los 
ocuparia um grande espaço e tomaria o aspecto de lista fastidiosa. De maior significado, tem-se, 
em 1901, no seu 25º aniversário, a inauguração do 1º Congresso Colonial Nacional, levado a 
efeito na própria Sociedade de Geografia. Em 1924, o 2º Congresso Colonial Nacional, donde 
saíram votos do maior significado. Apontam-se só alguns deles, como a criação do Arquivo Histó-
rico Colonial, fundado mais tarde; atribuição de nível universitário à Escola Colonial, o que veio 
a suceder, pouco depois e a realização das Semanas das Colónias. Em 1927, efectua-se a primeira 
destas Semanas, impulsionadas e coordenadas pela Sociedade de Geografia. Realizadas tantos 
anos, vêm a tornar-se um factor de divulgação e estudo dos territórios de além-mar. 
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Deve referir-se, ainda o Terceiro Congresso Colonial Nacional realizado em 1930 e do qual 
saíram importantes votos.

Decorridos quatro anos e integrado na Grande Exposição Colonial do Porto, realizou a 
Sociedade de Geografia o Congresso da Colonização.

O problema do turismo bem cedo mereceu a atenção da Sociedade de Geografia, que, em 
1936, organizou o 1º Congresso Nacional de Turismo.

A Sociedade de Geografia, na sua sessão de 21 de Abril de 1879, manifesta o interesse que 
havia em se conhecer e se tornar conhecida a situação dos portugueses que viviam fora do 
seu país. Em 1880, é dirigido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros o questionário inicial 
para essa investigação. As respostas obtidas vão sendo divulgadas no Boletim da Sociedade 
de Geografia.

Em 1938, reactivaram-se essas investigações, conforme expressa um relatório da direcção 
da Sociedade de Geografia e, depois, no Boletim, publicam-se as informações recolhidas. O 
interesse pelo desenvolvimento dos territórios ultramarinos e a rica vivência da diáspora por-
tuguesa acentuam-se.

É este interesse e esta actividade que levam o presidente da Sociedade de Geografia Prof. 
Adriano Moreira a lançar a ideia de uma Congregação Geral das Comunidades Portuguesas, 
em 1964. Depois, a Sociedade de Geografia apela para que se reunam em Lisboa, em con-
gresso, representantes das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Em Dezembro 
desse ano, na Sala Portugal, inaugura-se o Congresso das Comunidades. A ampla participação 
de portugueses e de descendentes de portugueses, vindos de tantas partes do mundo, mostrou 
o êxito alcançado pelo Congresso. Dele saíram a União das Comunidades de Cultura Portu-
guesa e a Academia Internacional da Cultura Portuguesa, ambas sedeadas na nossa Sociedade. 
Em 1967, e em Moçambique, reuniu-se o segundo congresso de que se possuem bons relatos 
no Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa.

A Sociedade de Geografia bem cedo pensou em criar um Museu Histórico e Etnográfico na 
sua sede. Em circular de 15 de Fevereiro de 1884, dirigida aos sócios, diz ter começado a sua 
instalação. Esse museu “irá crescendo” – dizia a circular – “pela colheita directamente obtida 
e pelo depósito com que quaisquer pessoas nos queiram honrar de objectos dignos de figurar 
nele”. O Estado compreendeu a importância do Museu. Em 1892, confiou à Sociedade de 
Geografia o Museu Colonial da Marinha, criado em 1871. Muitos são os que entendem o 
papel que esse Museu poderá desempenhar. E, se recebe padrões e restos de padrões coloca-
dos pelos navegadores portugueses do século XV na costa africana, também recebeu da Índia 
a urna funerária de Afonso de Albuquerque. Os mais diversos objectos chegam, vindos da 
África, da Ásia, da Oceânia. Muitas foram as doações. A variedade e importância das peças 
que têm figurado em exposições no País e no estrangeiro mostram bem a riqueza do nosso 
Museu. Nessas exposições também têm figurado espécies bibliográficas e documentais da 
nossa Biblioteca que evidenciam igualmente a sua riqueza.

Escolheu-se para espaço expositivo mais importante a Sala Portugal. 
A ideia que presidiu a esta escolha tão bem materializada por José Luís Monteiro ao usar o 

ferro e vidro no conjunto das galerias e escadarias, foi a de ter um espaço aberto a usufruir na 
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dupla função de museu e de zona social onde se realizam congressos, sessões públicas diver-
sas, etc. 

Assim esta bela Sala Portugal alberga o essencial do nosso espólio museológico, comple-
mentado com o que orna a Sala dos Padrões e a Sala da Índia e tem sido a sede dos grandes 
eventos não só da História da Sociedade como da própria Nação.

Para as comemorações dos 140 anos da fundação procura-se actualizar não só a via expositiva 
do espólio mostrado, mas também tornar a sua função mais fácil e intensamente apreensível. 

A Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa é actualmente reconhecida, nacional e 
internacionalmente, como sendo imprescindível para todos os investigadores que se dedicam 
não só ao estudo da História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa, mas também à 
Geografia, História e Etnografia da comunidade dos países de língua portuguesa. É, por isso 
utilizada anualmente por estudiosos de todo o mundo.

O seu espólio bibliográfico, que tem vindo a ser constituído desde 1876, é composto por 
cerca de 70 000 obras, inúmeras revistas e cerca de 6 000 documentos manuscritos.

Simultaneamente o leitor tem acesso a uma vastíssima colecção de publicações periódicas 
muitas obtidas em permuta com o Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa e também 
com as publicações da série “Memórias” da SGL e ainda de publicações singulares de realce. 
Também a este nível a quantidade e variedade das publicações mais recentes não fica atrás 
das mais antigas.

O leitor poderá ainda consultar, mediante autorização prévia, os documentos reservados 
(6000 dos quais manuscritos). Grande parte destes documentos, de grande interesse e incalcu-
lável raridade, fizeram parte de espólios pessoais ou institucionais, adquiridos ou oferecidos ao 
longo da existência da Sociedade. Não cabe, neste contexto, enumerá-los exaustivamente. Men-
cionam-se apenas, a título de exemplo, a existência da célebre colecção Vidigueira, os diários 
de viagem de personalidades como Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens, Silva Porto ou ainda 
Gago Coutinho, assim como uma invejável colecção de desenhos de George Chinnery.

Não menos importante, o nosso espólio cartográfico oferece ao utilizador uma riquíssima 
variedade de espécies: atlas, mapas e plantas, portugueses e estrangeiros e de todos os perío-
dos. Ilustrativo do valor da colecção cartográfica é o facto de não raras vezes ser solicitado 
o empréstimo de alguns dos seus documentos ou de suas reproduções para figurarem em 
exposições ou ainda para ilustrarem teses universitárias ou publicações de carácter científico.

A consulta de todos os documentos mencionados é facultada aos nossos sócios, e também 
a investigadores e estudantes universitários que o desejem. 

Desde 1875 a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) tem sido dirigida por uma plêiade 
de homens que assumiram a sua presidência. São vinte e duas personalidades provenientes de 
diversos horizontes, militares e marinheiros, juristas e cientistas, professores de vários domí-
nios dos saberes. Trata-se de um raro conjunto de individualidades que é justo evocar na 
altura em que se comemoram os 140 anos da fundação de uma Sociedade que está indelevel-
mente ligada à História do País. São, no fundo, dedicados servidores da Nação a que, como 
o último deste grupo me orgulho de pertencer.
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Sei bem que não se podem esquecer outros nomes a quem muito devemos: desde presiden-
tes de honra como os dois monarcas D. Luís e D. Carlos a um conjunto notável de secretá-
rios-gerais de que é obrigatório salientar, Luciano Cordeiro, Ernesto de Vasconcelos e Silva 
Telles e mais próximo de nós António de Almeida e Pereira Neto. Felizmente abundam os 
nomes de homens de eleição que se dedicaram à SGL. Por agora, evocarei os seus presidentes.

Ao evocar as acções relevantes dos presidentes da SGL, parece conveniente balizar, ainda 
que sem grande rigor, os principais períodos da sua actividade.

Há um período inicial de lançamento da Sociedade de Geografia em que esta toma o facho 
do impulsionamento da política ultramarina nacional. Neste período que, grosso modo, vai 
da fundação da SGL até à queda da Monarquia, programam-se e realizam-se as notáveis 
expedições de Serpa Pinto, Capelo e Ivens, ocorre a Conferência de Berlim onde é relevante 
a acção de Luciano Cordeiro, constroi-se e alberga-se a Sociedade nas suas belas, amplas e 
adequadas instalações da Rua das Portas de Santo Antão.

A este dilatado período de cerca de 35 anos correspondem as presidências de sete ilustres 
nomes, a saber: Visconde de S. Januário (1876-77), Prof. Barbosa du Bocage (1877-83), 
Prof. António Augusto de Aguiar (1884-87), General Francisco Maria da Cunha (1888-90). 
Alm. Pereira Sampaio (1891-93), Alm. Ferreira do Amaral (1894-1908) e Prof. Consiglieri 
Pedroso (1909-10).

Nunca é demais salientar a acção extraordinária que tem, em boa parte deste período (até 
à sua morte, em 1900) o Secretário-Geral da SGL  e seu principal impulsionador Luciano 
Cordeiro.

Um segundo período das actividades da SGL pode definir-se como o que vai da proclama-
ção da República ao advento do Estado Novo. Com efeito a SGL vive bem imersa na socie-
dade portuguesa e, não se imiscuindo no dia-a-dia da política “miúda”, não se pode alhear das 
grandes direcções e correntes sócio-políticas que percorrem a Nação.

Neste segundo período assiste-se, à procura de evidenciar, no país, as riquezas e as potencia-
lidades dos territórios ultramarinos. E assim nasce e desenvolve-se um bom Museu Histórico 
e Etnográfico de que hoje nos orgulhamos, se cria uma boa biblioteca e cartoteca principal-
mente ultramarinas e se lançam as bases do estudo e ensino superior da Administração Ultra-
marina. A Escola Superior Colonial, peça fundamental da administração territorial ultrama-
rina tem a sua sede na SGL desde a sua fundação até 1934.

São presidentes, durante estes dezasseis anos, quatro personalidades relevantes como o Prof. 
Bernardino Machado (1910-12), depois Presidente da República, o Dr. Anselmo Braamcamp 
Freire (1913-1921), o Alm. Almeida d’Eça (1922-24) e o Gen. Tomás Garcia Rosado, de 
1925 a 1926.

Parece adequado definir um terceiro período das actividades da nossa Sociedade como 
aquele que coincide, grosso modo com a vigência do Estado Novo, de 1926 a 1974.

Trata-se de um período bem definido do ponto de vista sócio-político.
Durante este dilatado período há realizações importantes. Deve mencionar-se a organiza-

ção das Semanas das Colónias (depois do Ultramar), tendo sido a primeira realizada em 1927. 
Eram estas manifestações científicas e culturais impulsionadas pela SGL e foram um relevante 
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factor de divulgação, de conhecimento e de estudo dos territórios ultramarinos. Continuou 
a realização de congressos congregando largo número de estudiosos, como o 3º Congresso 
Colonial em 1930 e o Congresso da Colonização em 1940, na cidade do Porto. Posterior-
mente, já em 1964 realiza-se o Congresso das Comunidades onde se reúnem representantes 
de inúmeras comunidades de emigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Deste Con-
gresso nasce a União das Comunidades de Cultura Portuguesa e a Academia Internacional 
de Cultura Portuguesa cuja sede se encontra nas instalações da SGL e cuja actividade tem 
contado, sempre, com o apoio da nossa Sociedade.

Neste período foram presidentes da SGL o Prof. Pedro José da Cunha (1927-28), o Conde 
de Penha Garcia (1928-40), o Alm. Azevedo Coutinho (1940-44), o Prof. Manuel Moreia 
Júnior(1945-1952), o Prof. Mendes Correia (1952-1960), o Prof. Ruy Ulrich (1960-1964) e 
o Prof. Adriano Moreira (1964-1974).

Com a instalação do regimen democrático saído da Revolução de 25 de Abril de 1974, 
abre-se um quarto período de actividade na nossa Sociedade. Abre-se a era da presidência de 
quatro notáveis oficiais da Armada Portuguesa: os Almirantes Fernando Fonseca (1975-78), 
Barahona Fernandes (1978-1983), o Comandante Serra Brandão (1983-88) e o Alm. Sousa 
Leitão (1988-2000).

Nos vinte e cinco anos em que este conjunto de presidentes dirigiu os destinos da SGL, até 
Janeiro de 2000, data do falecimento do Alm. Sousa Leitão, a acção destes homens pautou-
se, por um lado, pela salvaguarda a todo o custo do riquíssimo espólio cultural e científico da 
Sociedade e por outro, pelo relançamento das actividades das Comissões Gerais e das Secções 
Profissionais. Assim se realizaram vários Colóquios e Seminários de interesse relevante e que 
inclusivamente originaram publicações muito procuradas pela comunidade científica e cultural 
nacional e estrangeira. Cito apenas os seguintes: IV Centenário da morte de Luís de Camões 
(1981), Problemas de regionalização (1982), As regiões polares (1983), A energia dos oceanos 
(1983), Os fogos, a floresta e o ambiente (1985), A adesão de Portugal à CEE (1986), O trans-
porte marítimo e o desafio europeu (1988) e África século XXI – Os desafios da globalização 
(1998). Merece menção especial a Exposição cartográfica da Grande Lisboa em 1983.

Com a estabilização da sociedade portuguesa e a regularização das relações políticas, cultu-
rais, científicas entre Portugal e os novos países emergentes da descolonização portuguesa há 
que repensar o papel da SGL na nossa sociedade.

Nesta perspectiva a Direcção emergente das eleições de Março de 2000 e que tem sido re-eleita, 
na generalidade, procurou lançar as bases de um novo alinhamento sócio-cultural da SGL.

Na sequência do exposto faremos breve alusão ao que de mais relevante se foi passando ao 
longo dos quase dezasseis anos últimos, aliás da vigência da actual Direcção a que me tem sido 
dado o privilégio de presidir.

Em resumo, a ideia força motora da actividade da actual Direcção repousa na necessidade 
de explorar ao máximo as riquezas do espólio da SGL, dá-lo a conhecer à Nação e, com o 
seu estudo aprofundado permitir que investigadores das Universidades e demais Institutos de 
Investigação nacionais e internacionais se sirvam dele para a preparação de teses de mestrado 
e/ou doutoramento.
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Assim se solicitou o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para o estudo 
da nossa riquíssima fototeca (mais de 50 000 espécies fotográficas de vários tipos vindo de 
1870 à actualidade), para a catalogação e estudo pormenorizado de peças raras do Museu 
Etnográfico e Histórico, com relevo para os trabalhos de conservação dos Globos Coronelli 
(século XVII) adquiridos por D. João V e que são raridade mundial.

Na sequência do revigoramento das actividades das Comissões Gerais e das Secções Profissio-
nais, da abertura da SGL ao exterior e inclusivamente procurando dar saída, para além da tradicio-
nal via do nosso Boletim que se publica desde 1876, a estudos e trabalhos realizados nas diversas 
Comissões Gerais e Secções Profissionais e com o propósito de que a SGL marque presença posi-
tiva no mundo cultural nacional dando a conhecer estudos, do mais variado tipo, realizados por 
seus sócios, quer como produtos de investigação pessoal, sobre temas vocacionados para assuntos 
de antigos territórios ultramarinos, da América do Sul, pela África até ao Oriente, da Índia a 
Timor; quer como resultado de estudos sobre o riquíssimo espólio da Sociedade de Geografia de 
Lisboa; quer ainda como resultados de trabalhos colectivos realizados nas Comissões Gerais ou 
nas Secções Profissionais, criou-se a Colecção “Memórias” de que já vieram a lume 17 números.

Ponto alto das actividades durante 2004 foram, as celebrações do 1º Centenário da criação 
do ensino superior de Geografia, em 1904, no Curso Superior de Letras. Houve comemora-
ções em que intervieram diversos autores nacionais e estrangeiros. O Presidente da Sociedade 
de Geografia proferiu uma comunicação sobre o Prof. Silva Telles, antigo Secretário-Geral da 
nossa Sociedade e primeiro professor catedrático de Geografia do nosso país.

Na procura de estudar e tornar conhecido o rico espólio da nossa Sociedade apresentou-se 
uma proposta de projecto de investigação à FCT sobre “A Colecção Henrique de Carvalho: 
Património Museológico e construção de saberes nos finais do século XIX”. Este projecto foi 
acolhido para financiamento tendo sido classificado pelo Painel de Avaliação com a menção 
de Excelente.

Entretanto foi lançado e realizado o projecto comunitário “Curar em África, da tradi-
ção à modernidade” que envolveu a Sociedade de Geografia pela sua Secção de História da 
Medicina, o Museu da Medicina da Universidade de Bruxelas, o Museu de Semmelweis de 
Budapeste e a Associação para o Desenvolvimento de Nampula, Moçambique (ASSANA). 
Além da elaboração e edição de um catálogo quadrilingue (português, francês, húngaro e 
inglês) sobre o tema do projecto e ilustrado com reproduções fotográficas de peças de arte das 
instituições envolvidas, foram feitas cinco exposições temáticas em Bruxelas, Budapeste, Lis-
boa Nampula e Maputo. O grupo português em colaboração com a ASSANA elaborou um 
inquérito na região de Nampula sobre a tradição local da arte de curar e das suas repercussões 
no mundo de hoje. 

Nesta linha de actividades foi de grande relevância o ciclo de conferências sobre “Visões 
de Política Externa Portuguesa” organizados pela Comissão de Relações Internacionais com a 
colaboração do Instituto Diplomático do MNE.

Este ciclo de conferências deu origem a uma publicação daquele Instituto Diplomático.
Entretanto lançou-se novo ciclo de conferências, também em colaboração com o Instituto Diplo-

mático que ocupou o ano de 2006. A sua temática foi “Portugal e as Relações Internacionais”.
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As comemorações do “Dia do Mar” institucionalizado pelo governo em 1992 a 16 de 
Novembro, vem sendo comemorado, desde sempre com o devido relevo, homenageando 
uma figura relevante da política do aproveitamento dos recursos marinhos como Magalhães 
Ramalho, Baldaque da Silva ou organizando mesas redondas ou symposia sobre temas como 
“Desafios da governação do oceano no século XXI”, “Regresso de Portugal ao mar: novas 
fronteiras marítimas”, “Pescas e Comunidades Ribeirinhas”.

Na Assembleia Geral de 27 de Março de 2006 e por proposta da Direcção, foi aprovada a 
criação da “Comissão Europeia”. Deste modo a Sociedade de Geografia procura acompanhar 
a realidade actual sócio-politica tão importante para o nosso país.

Temos procurado tratar de assuntos de grande actualidade e controvérsia, como sejam con-
ferências-debate sobre o “Novo Aeroporto de Lisboa” ou “O TGV e as ligações ferroviárias a 
Espanha”. A Secção de Transportes, com a intervenção da Secretária de Estado dos Transpor-
tes, Engª. Ana Paula Vitorino, discutiu a “Nova travessia do Tejo: Chelas-Barreiro”.

Ainda em 2005, comemorando os 130 nos da fundação da SGL realizou-se um desen-
volvido ciclo de conferências, que foram reunidas num volume especial do nosso Boletim. 
Como facto relevante destas comemorações foi aberto o concurso internacional para conces-
são do Prémio Gago Coutinho atribuído ao Comandante Luís Sardinha Monteiro pelo seu 
estudo “Designing, configuring and validation the Portuguese DGPS network”.

Em Sessão Solene a 9 de Novembro presidido pelo Presidente de Honra da Sociedade, o Sr. 
Presidente da República Dr. Jorge Sampaio foi entregue o Prémio Gago Coutinho e homena-
geado o Comandante Piloto-Aviador J.M.Sarmento Beires.

Dois eventos relevantes se devem salientar durante o ano 2006, para além da actividade 
realizada com o Instituto Diplomático atrás mencionada. Aqueles eventos foram as comemo-
rações do centenário da criação da Escola Colonial que permaneceu na SGL até 1934. Esta 
Escola após evolução notável e alargamento do seu âmbito de estudos e instalação é hoje o 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

O segundo evento relevante foram as comemorações dos 25 anos da Secção Luís de Camões. 
O conjunto de intervenções apresentadas ao Colóquio comemorativo desta efeméride foi reu-
nido na Memória nº 9 da SGL.

Em 5 de Março de 2007 tivemos a honra de, mais uma vez, receber o nosso Presidente de 
Honra, agora o Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva. Realizaram-se as Jornadas Comemorativas 
da Partida da Família Real para o Brasil.

Deve mencionar-se o relançamento da Secção de Ciências Militares que desde 2008 tem 
tido actividade muito importante com a colaboração de um grupo saliente de sócios muito 
participantes nas várias actividades e estudos. Deve-se uma homenagem ao Senhor General 
Sousa Menezes, na altura um dos Vice-Presidentes da SGL pela sua acção dinâmica no relan-
çamento desta Secção.

Em Março de 2008 o Presidente da República deslocou-se ao Brasil no âmbito das Come-
morações da chegada da Corte portuguesa no Brasil e o presidente da SGL foi convidado a 
integrar a sua comitiva cultural.

Recorda-se que no verão deste ano o Convívio foi amplamente remodelado.
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Em 2009 salienta-se a Sessão Solene Comemorativa dos 140 anos do nascimento de Gago 
Coutinho e dos 50 anos da sua morte. Na Sessão Solene presidida pelo nosso Presidente 
de Honra Prof. Aníbal Cavaco Silva foi entregue o Prémio Gago Coutinho ao Prof. João 
de Matos pelo seu estudo “O conceito de fronteira terrestre sob a perspectiva geográfica 
posicional e a aplicação ao processo de demarcação da fronteira terrestre entre a Indonésia e 
Timor-Leste”.

Em 30 de Março foi atribuído o título de Sócio Honorário da SGL por proposta da 
Direcção à Assembleia Geral aos Senhores Doutor Fernando Aguiar-Branco e Coronel 
Vitor Alves.

Realizou-se um importante Colóquio Internacional comemorando o 90º aniversário da 
Expedição Científica à Ilha do Príncipe chefiada pelo Prof. Arthur Eddington. As comemora-
ções a este colóquio realizado em Lisboa e na Ilha do Príncipe estão publicadas na Memória 
nº12 da SGL.

Em 2010, relacionado com o Centenário da Proclamação da República Portuguesa, rea-
lizou-se um Ciclo de Conferências subordinado ao título geral “A República e o Ultramar 
português 1910-1926”. As comunicações apresentadas ao longo do ano constam do volume 
especial do nosso Boletim.

Concomitantemente a Secção de História da Medicina organizou um congresso sobre “Os 
médicos e a República”.

De entre outras manifestações culturais promovidas por várias Comissões e Secções merece 
relevo o Seminário “A Cooperação empresarial no espaço da língua portuguesa” realizado 
com o IPAD e com a Galp Energia. As intervenções havidas foram reunidas e publicadas na 
Memória nº 9 da nossa Sociedade.

Como se verifica tem sido política da Direcção promover que os principais eventos fiquem 
registados ou em números especiais do nosso Boletim ou deem lugar a números temáticos da 
nossa Colecção “Memórias da SGL”.

Ainda no âmbito das comemorações do centenário da proclamação da República Portu-
guesa realizou-se uma óptima, bela e ampla exposição subordinada ao tema “Uma visita à 1ª 
República em Portugal” baseada no rico espólio que o nosso sócio Pedro Marçal Vaz Pereira 
possui sobre os primórdios da República onde foi figura de proa seu bisavô Dr. Abílio Mar-
çal. De igual modo se comemorou o sesquicentenário da ascensão ao trono do rei D. Luís 
em cujo reinado foi criada a SGL que lhe mereceu atenção especial, tendo-se declarado seu 
“protector”!

Esta comemoração contou com a colaboração da Academia de Marinha e da Fundação 
D. Manuel II.

Há que destacar o Congresso do Centenário de Turismo em Portugal realizado com o apoio 
do Turismo de Portugal e que deu origem a um importante conjunto de publicações.

Já em 2012 a Secção de História programou um conjunto de evocações de historiadores de 
nomeada que foram sócios da SGL onde, inclusivamente, desempenharam posições de desta-
que. Foram eles os Profs. Virgínia Rau, Borges de Macedo, Veríssimo Serrão, Justino Mendes 
de Almeida e Fernando Castelo-Branco.



16

Sociedade de Geografia de Lisboa

Como resultado do projecto de investigação “Memórias de um Explorador: A Colecção 
Henrique de Carvalho da Sociedade de Geografia de Lisboa”, subsidiado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia (FCT) montou-se a Exposição “Memórias de um Explorador” usando 
o espólio que Henrique de Carvalho coligiu na sua memorável viagens à Lunda de 1880 a 
1884. Essa Exposição foi acompanhada pela realização de uma Conferência Internacional. 
Foi possível editar um bom e belo catálogo onde a par das comunicações apresentadas àquela 
Conferência Internacional, se reúnem outras contribuições científicas sobre a Exposição de 
Henrique de Carvalho. Apresenta-se, ainda, um amplo documentário fotográfico ilustrativo 
do interesse da Exposição que teve largo número de visitantes e repercussão na imprensa.

A Secção “Ordem de Cristo e a Expansão” tem realizado, anualmente, congressos interna-
cionais ligados às actividades sócio-culturais e históricas de várias ordens religiosas. Assim em 
2012 organizou o congresso internacional “Os Franciscanos no mundo luso-hispânico: his-
tória, arte e património”. Em 2014 congresso com idêntica temática foi dedicado aos Domi-
nicanos e este ano evento análogo considerou a acção dos Jerónimos.

Estes congressos internacionais têm congregado largo número de investigadores nacionais 
e estrangeiros.

Tema que vai ganhando notoriedade pelo interesse e pela necessidade de ampla conscien-
cialização das pessoas é o da literacia em Portugal bem como no mundo. Nesta conformidade 
no dia nacional do mar que anualmente se comemora por iniciativa da Secção de Geografia 
dos Oceanos, tratou-se do tema “O oceano - literacia e cidadania” que foi largamente parti-
cipado.

Dado o crescente interesse em conhecer mais de perto e com a participação de investi-
gadores, professores e técnicos como se está encaminhando o desenvolvimento dos países 
africanos de língua oficial portuguesa a que nos ligam laços históricos indeléveis, a Comissão 
Africana, de tão memoráveis tradições na nossa Sociedade, em 2012 promoveu, a conferência 
internacional “Angola: leituras de um país em mudança”. Contou-se com a participação de 
conferencistas angolanos desempenhando importantes funções sócio-profissionais naquele 
país que se deslocaram a Portugal.

Os textos de tais intervenções estão publicados na memória nº 14 da SGL.
Já em 2013 e 2014 retomou este tema agora dedicado à Republica de Cabo Verde e à Repú-

blica da Guiné-Bissau.
Com a colaboração da Secretaria de Estado da Cultura promoveu-se a criação do “Pré-

mio Cultura - Sociedade de Geografia de Lisboa” aberto à comunidade cultural nacional 
e internacional e a qualquer tema cultural dedicado a Portugal. Os concorrentes poderiam 
apresentar textos em português e em inglês. Houve dezenas de concorrentes pelo que um júri 
com componentes das principais academias nacionais e da SGL após árduo trabalho classifi-
cou ex-áqueo três trabalhos notáveis: Bruno Pereira de Almeida autor da obra “A Influência 
da obra de Pedro Nunes na náutica dos séculos XVI e XVII: um estudo de transmissão de 
conhecimento”; Pedro Flor autor do livro “A arte do retrato em Portugal nos séculos XV e 
XVI” e Susana Sardo autora do livro “Guerras de Jasmim e Mogarim: música, identidade e 
emoções em Goa”.
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Congregando a Academia das Ciências, da História, da Marinha, Internacional da Cul-
tura Portuguesa, a Comissão Portuguesa de História Militar e a SGL, promoveu-se no ano 
2013 dedicado a Portugal no Brasil e Brasil em Portugal um Colóquio itinerante por aquelas 
entidades subordinado ao tema “Brasil e Portugal - unindo as duas margens do Atlântico. As 
comemorações estão publicadas em volume especial. A participação de participantes brasilei-
ros foi relevante. 

Foi montada uma exposição do pintor e poeta Moita Macedo, na Sala Portugal subordi-
nada ao tema “Branco e Negro” que teve largo número de visitantes. Na Sessão Inaugural, 
muitoconcorrida, contou-se com a presença do elevado número de personalidades do mundo 
sócio-cultural e politico de que destacam o Primeiro Ministro e outros membros do Governo. 
A sessão contou ainda com a declamação de alguns poemas de Moita Macedo feitos pela Dra. 
Maria Barroso e Prof. João Duque.

As comemorações do VI Centenário da Tomada de Ceuta foram cuidadosa e amplamente 
delineadas ao longo dos anos 2013 quando se trataram dos Antecedentes da Expedição, em 
2014 quando se historiaram as medidas de Preparação da Expedição e este ano quando, final-
mente se tratou da Conquista de Ceuta.

Para a preparação das Comemorações dos 140 anos da fundação da SGL tomaram-se medi-
das importantes em três vias. Em primeiro lugar realizar, mensalmente uma comunicação 
por um sócio da SGL, evocando ou salientando facto relevante da vida da nossa Sociedade. 
Essas dez comunicações serão publicadas no volume do nosso Boletim dedicado a 2015. Em 
segundo lugar abriu-se concurso para o Prémio Gago Coutinho 2015 aberto à comunidade 
científica internacional e dedicado a temas das Ciências da Terra e do Espaço. Pela primeira 
vez ganhou uma equipa portuguesa de renome internacional que se dedica às Ciências do 
Espaço constituída pelos Profs. Jorge Martins, Nuno Santos, Pedo Figueira e Cláudio Melo.

O prémio será entregue hoje, data maior da nossa Sociedade e assim, mais uma vez home-
nageamos esse investigador e homem maior da Pátria que foi Gago Coutinho. 

Por fim procurou-se remodelar o nosso Museu, principalmente a primeira galeria de modo 
a permitir que hoje possamos usufruir da sua beleza e riqueza. É um primeiro passo de uma 
caminhada que queremos encetar.

Farei breve alusão à luta que vimos travando desde Dezembro de 2013 quanto à regu-
larização adequada da instalação da SGL nas belas e históricas instalações que o Estado lhe 
facultou em 1897.

Desde a notificação recebida a 27 de Dezembro de 2013 em que a Senhoria, ao abrigo do 
NRAU, nos colocou em situação delicada quanto ao arrendamento, que, pelo ano de 2014 
até 17 de Maio de 2015 pela Resolução do Conselho de Ministros, vislumbramos solução 
para este magno problema. Foram 17 meses muito duros numa luta em que se empenharam 
inúmeros sócios e onde contámos com a boa compreensão do Governo.

Cito o essencial daquela Resolução do Conselho de Ministros: “O Conselho de Minis-
tros reconheceu o interesse público, de natureza cultural, científica e histórica do imóvel 
ocupado pela Sociedade de Geografia de Lisboa, bem como o interesse na salvaguarda da 
afetação daquele imóvel à actividade ali desenvolvida pela referida Sociedade desde 1897. 
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Nesse sentido determinou o desenvolvimento dos procedimentos necessários à salvaguarda 
dos interesses públicos presentes, nos termos do Código das Expropriações e da Lei de Bases 
do Património Cultural, interesses que permitem ao Estado operar a aquisição do imóvel, 
através respectiva declaração de utilidade pública”. 

Termino esta longa comunicação agradecendo a atenção benevolente que me deram. 
Espero firmemente um futuro auspicioso para a nossa querida SGL.

Faço votos para que aqueles, a quem for dada a honra de comemorar o século e meio da 
nossa Sociedade, possam testemunhar esse futuro que almejo.
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O Espólio Cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa: 
a Biblioteca, a Cartoteca, a Fototeca e o Museu Etnográfico 
e Histórico

Manuela Cantinho 
Doutorada em Antropologia Cultural 
Pós-graduada em Ciências Documentais 
Docente universitária / Museologia 
Curadora do Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa 

O Património cultural material e imaterial associado a uma instituição como a Sociedade 
de Geografia de Lisboa, que viveu momentos particularmente importantes na viragem de 
dois séculos, incorpora memórias que interessa preservar, interpretar e divulgar.

Herança, património, busca de uma identidade, entre outras de uma identidade individual, 
da identidade de uma comunidade, de um país ou de uma instituição. Busca de uma identi-
dade, em muitos casos, apaziguadora das nossas memórias passadas ou de uma interpretação 
virtual do significado ou significados desse património. 

Poderemos afeiçoar o nosso discurso aos momentos políticos, mas o património está aí para 
nos “desaconchegar” sujeitando-se às nossas interpretações mais ou menos convincentes, mais 
ou menos convenientes.

Aguarda que nos lembremos do seu testemunho. Aguarda que interpretemos a sua ligação 
aos sujeitos que lhe deram forma e conteúdo, às intenções da sua recolha, preservação e divul-
gação. Aguarda que consigamos ligá-lo à sua imaterialidade, que apesar de intangível, é a sua 
razão de existir.

Eis em breves palavras o que nos “atormenta e desafia” tendo à nossa guarda uma materiali-
dade e imaterialidade ímpar pela qual os nossos antepassados tanto lutaram. Pelo património 
da SGL perpassam inúmeras histórias desse empenho, dessa vontade e dessa determinação.

A Sociedade de Geografia ficou oficialmente constituída após a sua primeira sessão, rea-
lizada no dia 3 de Abril de 1876, embora se considere a data de 10 de Novembro de 1875 
como o marco histórico da sua criação.

Nos seus primeiros Estatutos, cuja redacção final é de 31 de Dezembro de 1875, ficava 
expresso que se propunha: «(...) explorar cientificamente, os diversos ramos, princípios, relações, 
descobertas e progressos da geografia (...)», evidenciando desde logo a necessidade da aplicação 
prática dos resultados entretanto obtidos, tanto em ambiente metropolitano como ultramarino.

Para atingir os fins previstos deveria a SGL organizar congressos científicos, conferências, 
cursos livres, sessões, concursos, corresponder-se com outras instituições científicas e ainda 
algo que nos interessa aqui realçar: formar bibliotecas, arquivos e museus. 

Note-se que em 1876 a Sociedade de Geografia possuía, para além de 123 sócios ordiná-
rios, cerca de 122 sócios correspondentes. Entre estes últimos destacamos, a título de exemplo, 
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nomes como: Alexandre Herculano (1810-1877); Gabriel de Mortillet (1821-1898), arqueó-
logo e antropólogo francês; José Anchieta (1832-1897), célebre explorador e naturalista por-
tuguês; Ernesto do Canto (1831-1900), historiador,  bibliófilo e político açoriano; F. Martins 
Sarmento (1833-1899), arqueólogo e escritor; Verney L. Cameron (1844-1894), explorador 
africano; Joaquim Martins de Carvalho (1822-1898), jornalista; Ferdinand de Lasseps (1805-
1894), um dos promotores da construção dos canais do Suez e do Panamá; Henrique Dias 
de Carvalho (1843-1909), militar, cientista e explorador africano; Feliciano Bordalo Pinheiro 
(1847-1905), ligado à criação da fábrica das Caldas da Rainha ou ainda Feliciano Marques 
Pereira (1839-1881), jornalista, diplomata e historiador. 

Os fundadores da SGL propunham-se cumprir um dever para com a Ciência, « (...) essa 
grande luz  que a todos nos alumia (...)»1, mas também para com a Pátria. Neste sentido, 
pretendiam ligar o país ao “convívio scientífico” do mundo civilizado ao cultivar as ciências 
geográficas. Tentavam dissipar as críticas e a imagem negativa que o país tinha no exterior. 

A convicção de que seria possível educar e instruir através de exposições - nacionais, uni-
versais, internacionais ou mesmo coloniais -, trocar ideias comparando experiências técnicas 
e científicas e até permutar colecções científicas entre museus, influenciou necessariamente os 
fundadores da Sociedade (Cantinho, 2005a:126).

Nas últimas décadas do séc. XIX as propostas no seio desta instituição consubstanciavam-
se na difusão de algo que, na sua essência, ainda se encontrava em gestação: as vantagens em 
aderir ao movimento geográfico e civilizador de África. Ou seja, interessar e mobilizar os 
portugueses para a posse efectiva, exploração e ocupação das colónias. Estava-se perante o 
grande desafio de como civilizar. A questão colonial seria um dos grandes debates que urgia 
incentivar (Idem:243).

Em 1878 o sócio Francisco Adolfo Coelho (1847-1919) defendia que a solução a dar à 
questão colonial, na sua vertente de colonização, passava primeiro que tudo pelo conheci-
mento do africano através da “via etnográfica”. Segundo ele o estudo etnográfico seria o meio 
mais adequado para resolver as questões africanas (Idem:220). 

Três anos depois (1881) este mesmo sócio teria ocasião de explicitar o seu ponto de vista 
relativamente à metrópole, defendendo mais uma vez que a recolha de colecções era um dos 
grandes passos que teria que ser dado, para se poder desenvolver o estudo etnológico do povo 
português. Para Coelho a organização de um museu etnográfico nacional, bem como, a 
realização de exposições eram meios seguros para resolver diversos problemas que Portugal 
enfrentava, tanto em ambiente metropolitano como colonial. 

Algumas das componentes, que norteariam a construção de um discurso colonial que a 
SGL protagonizaria, assentavam no princípio da inversão da imagem negativa que a maior 
parte dos portugueses tinha das colónias africanas (Idem:247). 

De entre os vários meios colocados em prática para se atingir esse objectivo, podemos 
salientar: a componente do ensino, com a implementação e desenvolvimento de todos os 

1 Ver “Requerimento da Comissão Instaladora…” in Relação nominal dos sócios desde a fundação…, Lisboa, A Liberal, 
1900, p. V. 
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graus do Ensino Geográfico; a constituição de fundos documentais, bibliográficos e carto-
gráficos de modo a permitir fundamentar os conhecimentos geográficos, consolidar a história 
da presença portuguesa no mundo e facultar aos estudiosos os meios necessários para o seu 
trabalho de investigação e divulgação; a componente editorial com a publicação ininterrupta 
de um Boletim (1876) como órgão fundamental de difusão da temática colonial2; e por 
último a componente expositiva e museológica, que permitiria divulgar as suas ideias de 
exploração e ocupação efectivas, bem como, incentivar o desenvolvimento da etnografia e 
antropologia no nosso país. 

Estas são sem dúvida algumas das questões que devem ser elencadas se quisermos entender 
a lógica da constituição de um património, que está intimamente ligado à política colonial 
portuguesa ao longo de quase um século, ou seja entre 1875 e 1974. 

Passo a falar um pouco sobre a BIBLIOTECA e a CARTOTECA que lhe está associada:

BIBLIOTECA

Não vou ser exaustiva, uma vez que já foram publicados alguns textos sobre o assunto, 
nomeadamente nos “Tesouros da Sociedade de Geografia de Lisboa” em 2001. Apesar disso, 
interessa evidenciar os seguintes aspectos:

Em Maio de 1876 Luciano Cordeiro anunciou a oferta de livros por parte de alguns sócios, 
dando-se assim início à constituição da mais rica biblioteca em temas coloniais no nosso país. 

Nos Boletins nºs 2 e 3 (1877 e 1878) foi publicado o primeiro “Catálogo provisório de 
mapas e livros” que a biblioteca possuía. 

Em 1880 deu-se uma importante incorporação patrimonial por virtude do Decreto de 
12 de Agosto, que determinou a integração da Comissão Central Permanente de Geografia 
(CCPG), até aí sob a tutela da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, na 
SGL. Vinte e seis dias após a publicação do referido decreto de fusão, as colecções da antiga 
CCPG deram entrada na Sociedade de Geografia de Lisboa. 

Na mesma ocasião o Estado decidiu incorporar nesta instituição os livros da biblioteca do 
marquês do Lavradio, que tinha acabado de adquirir em leilão. 

Nesse mesmo ano, em virtude destas incorporações, foi elaborado um “Inventário Provisó-
rio da Biblioteca e Colecções da SGL – Livros: Obras Avulsas”. Neste foram descriminadas as 
obras que pertenciam ao fundo inicial da SGL, as que tinham transitado da antiga CCPG e 
ainda o núcleo relativo à biblioteca do marquês do Lavradio. De acordo com este inventário, 
das cerca de 1371 obras avulsas: 771 tinham pertencido à CCPG; 259 tinham origem na 
biblioteca do marquês do Lavradio (na sua maior parte subordinadas à grande temática da 
literatura de viagens e em menor número à questão do tráfico de escravos); e as restantes 341 
provinham do fundo inicial da SGL.

Ainda em 1880 o primeiro presidente da SGL, Visconde de S. Januário, ofereceu a sua 
biblioteca particular.

2 Em 1883 a Sociedade de Geografia enviava o Boletim, como oferta ou permuta, para 286 instituições das quais 
cerca de 90 eram nacionais. 
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Em 1886 o sócio Borges de Figueiredo montou os serviços da biblioteca e vários índices e catálogos 
foram desde então publicados3: “I - Obras Impressas” (1890); “II - Mapas” (1891); “Obras Impressas 
- 1º Anexo” (1893); “Obras Impressas - 2º Anexo” (1897); “Obras Impressas - 3º Anexo” (1899).

Em 1892 a Sociedade fez a aquisição da importante Colecção Vidigueira4, constituída por 
2 maços de 69 documentos cada e 4 códices. Dois destes códices contêm manuscritos impor-
tantes que vão desde 1332 a 1800 d. C., nomeadamente o processo da posse e entrega das 
vilas da Vidigueira e de Frades a Vasco da Gama. 

Dentro desta política de aquisições, em 1896 existiam já mais de 10.000 volumes, 534 
manuscritos, 1634 mapas e 1835 moedas. Em 1950 a biblioteca possuía cerca de 60.000 
volumes e em 1977 estimava-se que o seu número fosse superior a 200.000.

Entre 1954 e 1963 foram publicados alguns catálogos importantes pelo então director da 
biblioteca, Júlio Gonçalves: “Bibliografia dos Descobrimentos e Navegação” (1954); “Biblio-
grafia do Ultramar Português - Índia” (1958); “Bibliografia do Ultramar Português – Macau 
(1959); “Bibliografia do Ultramar Português – Timor” (1961) e “Bibliografia do Ultramar 
Português – Angola” (1962-1963).

Entre 1970 e 1973, o então director da biblioteca António da Silva Rego, editou a “Biblio-
grafia do Ultramar Português – Moçambique” e quatro anos depois, fez publicar o “Catálogo 
- Amostra: evocativo do 1º Centenário da SGL (1875 - 1975) ”.

Reservados
Existem cerca de 6.000 manuscritos, cujo Catálogo foi organizado pelo Centro de Estudos 

Damião de Góis em 2000. Refira-se a título de exemplo os cadernos de campo de alguns 
exploradores ou viajantes: como sejam o “Álbum de Desenhos” e o “Livro de Itinerários” 
de Serpa Pinto; o “Livro de Apontamentos” de Brito Capelo; os “Álbuns da Viagem da 
Canhoeira Diu” do tenente Filipe Emílio de Paiva (1901); “Álbuns Chineses-China Trade”, 
sobre ocupações femininas e trajes da dinastia Qing (1644-1911); ou os desenhos de George 
Chinnery (1774-1852), pintor britânico que viveu em Macau entre 1825 e 1852.

Por último refiro três importantes espólios:

Espólio Silva Porto 
Espólio literário, diários, fotos, diversos manuscritos, cartas, etc., do nosso célebre serta-

nejo Silva Porto (1817-1890). Uma parte da sua documentação, já foi tratada/publicada por 
Maria Emília Madeira Santos em 1986.

Espólio Gago Coutinho 
Em 1948 Gago Coutinho (1869-1959) escrevia o seguinte sobre as suas intenções tes-

tamentárias: “Procuro e procurarei contribuir para o prestígio da Sociedade de Geografia. 
Continuarei a melhorar a minha importante biblioteca sobre navegação e descobrimentos, 
que já leguei.”

3 Em simultâneo o Museu dava início à publicação dos seus primeiros catálogos. Assinalamos uma iniciativa conjunta 
por parte da SGL na divulgação do seu património.
4 O inventário desta colecção foi publicado em 1960.
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O seu legado é constituído por um importante espólio documental e bibliográfico, que integra 
diversas obras raras de 650 títulos editados entre os séculos XVI e XX. Destacamos sobretudo as 
temáticas relativas à literatura de viagens, à arte de navegar ou aos descobrimentos portugueses. Dei-
xou-nos ainda: a bibliografia que editou entre 1902 e 1958 (130 títulos); espólio cartográfico, com 
especial destaque para espécies relativas às missões geodésicas; atlas; fotos; diplomas; cadernos de 
campo e diários da sua actividade científica; 46 livros de itinerários, 19 dos quais da autoria de Saca-
dura Cabral; manuscritos de outros exploradores - como sejam a colecção de cartas de Serpa Pinto 
ou os cadernos de campo de Brito Capelo e Roberto Ivens, relativos às expedições de 1877 e 1885. 

Sobre o referido espólio realizámos em 2009 uma exposição comemorativa, no âmbito da 
qual a SGL publicou um volume especial do seu boletim dedicado a este célebre marinheiro, 
geógrafo e aviador português, a quem a Sociedade deve uma dedicação impar5.

Fundo Feliciano Marques Pereira
Temos ainda que destacar o importante fundo documental de Feliciano Marques Pereira 

(1839-1881). Este diplomata que chegou a Macau em 1859 foi um dos sócios fundadores da 
Sociedade de Geografia. Participou em várias missões diplomáticas no Oriente, nomeadamente 
no Japão em 1860 e ocupou vários postos consulares: Hong Kong, Sião, Singapura e Malaca. 
Quando morreu, em 1881, tinha acabado de ser nomeado cônsul-geral na Índia inglesa. 

O valioso fundo documental deste jornalista e historiador relativo à sua vivência no Oriente, 
abarca diversos temas que incluem nomeadamente: textos sobre dialectos, correspondência par-
ticular, correspondência consular, fotografias, artigos sobre as relações Portugal/China, os pró-
prios tratados com a China, a questão do ópio ou as suas missões diplomáticas num Japão ainda 
feudal. Trata-se de um importante testemunho sobre um Oriente em profunda mudança6. 

Antes de concluir esta breve descrição sobre a Biblioteca da Sociedade de Geografia, inte-
ressa realçar que neste momento existem cerca de 70.000 monografias. Os dados de cerca de 
19.500 já se encontram informatizados. 

Para além das aquisições por compra a Biblioteca vai enriquecendo o seu acervo através das 
ofertas, nomeadamente dos autores que a consultam. Está aberta ao público onze meses por 
ano e organiza periodicamente diversas mostras subordinadas a diferentes temáticas. É fre-
quentada sobretudo por sócios e por investigadores nacionais e estrangeiros.

Destaca-se o papel que alguns bibliotecários/directores tiveram na dinamização da Biblioteca, 
a partir sobretudo de 1886. Refiro para além dos já citados Borges de Figueiredo, Júlio Gon-
çalves e António Silva Rego, nomes como: Jerónimo Câmara Manuel, João A. Lopes Galvão, 
Pedroso de Lima, Dr. Castelo-Branco e o seu actual director, o Sr. Professor João Pereira Neto. 

Saliento ainda o papel dos dois actuais técnicos superiores da Biblioteca Helena Grego e 
José Carlos Duque Silva, que de uma forma exemplar têm prestigiado o papel da Sociedade 
no seio da comunidade científica nacional e estrangeira.

5 O seu espólio integra ainda uma colecção de objectos pessoais, instrumentos de observação, condecorações, pintura, 
desenho, gravura e fotografias. 
6 A descrição pormenorizada do “Fundo Marques Pereira” da SGL, da autoria de Alfredo Gomes Dias, foi publicada 
em 2003 pela Fundação Oriente. 
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Por último não posso deixar de apresentar um testemunho que revela a importância da 
Biblioteca da SGL e da sua projecção internacional. Falo do grande historiador francês René 
Pelissier, que há mais de 40 anos trabalha temas relativos à colonização portuguesa e que nos 
anos 60 afirmava estar: “apaixonado pela mina de ouro que é a biblioteca da Sociedade de 
Geografia”. Chegando mesmo a pensar pedir a nacionalidade portuguesa para, como refere: 
“poder entrar no continente misterioso”.

CARTOTECA

A SGL possui um acervo sobejamente importante de cartografia antiga e actual, manuscrita 
e impressa.

Não é demais realçar o seu valor, evidenciado pelo número de investigadores nacionais e 
estrangeiros, que a ele acedem. As publicações estão aí para o revelar.

Em 1903/4 a Sociedade de Geografia, através do seu sócio Ernesto de Vasconcelos, organizou 
nas suas instalações a importante “Exposição de Cartografia Nacional”, para a qual solicitou 
a participação de diversas entidades nacionais e estrangeiras. O seu êxito foi enorme e pôde 
evidenciar a qualidade da cartografia que já possuía. A testemunhá-lo está o catálogo então 
publicado. Refira-se a título de exemplo: o “Portulano Genovês”, constituído por onze folhas 
desenhadas nos finais do séc. XVI princípios do séc. XVII ou a “Colecção de Atlas” constituída 
por 47 atlas universais e temáticos, entre os quais o “Atlas Manuscrito de Portugal” desenhado 
entre 1774 e 1801. Refira-se que a colecção de atlas conta hoje com cerca de 277 títulos.

Outras obras de grande valor cartográfico mais recentes:
“Monumenta Cartographica Africae et Aegypti” do Príncipe Youssouf Kamal, constituída 

por dezasseis volumes editados entre 1925 e 1957, ou a célebre “Portugaliae Monumenta 
Cartographica”, editada em 1960 pela Imprensa Nacional.

Destaca-se a existência de documentos cartográficos e iconográficos avulsos de Portugal e 
das ex-colónias (África, Ásia, América e Oceânia), bem como edições cartográficas de diversas 
instituições: nomeadamente da antiga Comissão de Cartografia (1883), do ex Instituto Geo-
gráfico e Cadastral, do antigo Serviço Cartográfico do Exército, dos ex Serviços Geológicos 
ou do extinto Instituto de Investigação Científica Tropical.

Entre 1881 e 1894 a SGL editou alguma cartografia relativa às ex-colónias (cartas itinerá-
rias, cartas hidrográficas ou plantas). 

Possui ainda diversas assinaturas de publicações periódicas importantes, nomeadamente a 
revista “Imago Mundi” desde o seu primeiro número (1935).

FOTOTECA

O acervo fotográfico da Sociedade de Geografia de Lisboa é constituído por vários milhares 
de provas, nomeadamente: provas fotográficas em papel (soltas e em álbuns); negativos em 
vidro; negativos em película; diapositivos de lanterna em vidro; postais.

Estas espécies resultam sobretudo de ofertas de sócios, que foram sendo organizadas geografica-
mente (ex-colónias portuguesas, Portugal, África do Sul, Norte de África, Mombaça…Japão ou 
Brasil) e cobrem um período que vai desde o início dos anos setenta do séc. XIX até aos nossos dias.
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Destacam-se alguns autores importantes, nomeadamente A. Cunha Moraes, Rocha Figuei-
redo, J. Silveira, A. Bobone; J. & M. Lazarus, Souza e Paul, Souza Machado, E. Biel, Cama-
cho ou M. Pereira.

Sobressaem os seguintes temas: caminhos-de-ferro, cidades, costumes, edifícios públicos, edifí-
cios religiosos, espólio museológico, eventos, festejos, sessões solenes, expedições científicas, expe-
dições militares, exposições coloniais, exposições internacionais, instalações da SGL, manufactu-
ras, missões religiosas, paisagens, pontes, povoações, retrato, roças, tipos humanos, vistas urbanas.

Refira-se a título de exemplo as seguintes colecções: Henrique José Monteiro de Mendonça; 
Jaime Ferreira; álbuns; negativos em vidro; diapositivos de lanterna (comerciais/autor); con-
junto de negativos em película; conjunto de negativos p/b safety; conjunto de negativos p/b 
de gelatina em suporte de vidro; conjunto de provas coladas sobre cartão (albumina, papel 
directo); conjunto de provas n/ montadas; cianotipia; imagens n/ fotográficas sob a forma de 
postais ilustrados, gravuras, desenhos…; imagens fotográficas sob a forma de postais, de car-
tão-de-visita; ou provas de grande formato.

Ao longo dos últimos anos o sócio Carlos Ladeira, tem vindo a desenvolver um trabalho 
de reorganização, classificação, limpeza, acondicionado em novas unidades de instalação e 
digitalização de todo este material, tendo em vista a sua preservação e posterior divulgação. 

MUSEU 

Em 1883 Luciano Cordeiro, em carta enviada ao Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, realçava o importante papel que as exposições poderiam ter 
para Portugal: “Illm.º Exm.º Sr.º - São as Exposições utilíssimos focos de ensinamento e de 
propaganda comercial que à parte de todos os resultados gerais (…) têm neste momento para 
os países coloniais como o nosso, um particular alcance económico (...) ”. 

Embora seja difícil resumir o percurso do Museu da SGL ao longo de mais de catorze déca-
das - com avanços, alguma estagnação e por fim reabilitação -, podemos evidenciar cerca de 
oito etapas fundamentais dessa evolução (Cantinho, 2005a).

1876-1883 
Logo após a fundação a SGL perante a inépcia demonstrada pelas instituições detentoras de 

colecções coloniais, nomeadamente o Museu Colonial de Lisboa criado em 1870 sob a tutela 
da então Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, os sócios da Sociedade 
começaram a formalizar o seu projecto museal na tentativa de inflectir o quadro das represen-
tações portuguesas nas exposições internacionais. Surge uma ideia de museu colonial no seio 
desta instituição privada.

1883-1892  
A realização da exposição Internacional de Amesterdão em 1883 seria encarada como um 

evento fundamental para a Sociedade de Geografia poder enriquecer o seu quadro de propa-
ganda colonial, com o desenvolvimento de um programa museológico, face às competências 
inerentes ao acordo estabelecido com o Estado em 1882. Neste sentido, em 1884 abriu ao 
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público o seu Museu. Ao longo de várias décadas diversos eventos expositivos iriam contri-
buir para o enriquecimento das suas colecções (Ver Quadro 1). 

1892-1897
Em 1892 o Estado optou por incorporar as colecções do Museu Colonial de Lisboa, que 

até essa data era tutelado pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, no 
museu da Sociedade de Geografia de Lisboa. Dessa fusão resultou a criação do Museu Colo-
nial e Etnográfico da SGL. 

Tirando partido do programa de âmbito museológico traçado pelo Governo para as come-
morações do IV Centenário da Índia e face às dificuldades crescentes em acondicionar e expor 
as colecções que já possuía, em 1897, a Sociedade de Geografia optou por transferir o seu 
museu para a sua actual sede na Rua das Portas de Santo Antão.

1897-1930
Após as obras de adaptação do edifício, que à data só possuía as paredes-mestras, o museu da Socie-

dade de Geografia de Lisboa foi instalado nas três galerias da extraordinária Sala Portugal, da autoria 
do arquitecto José Luís Monteiro. Este espaço passaria a constituir um dos principais polos culturais 
da capital. Segundo o “Relatório de 1897 - Pareceres e Projectos” as colecções etnográficas e os outros 
“produtos coloniais” atraíram um número nunca visto de visitantes e o espectáculo terá sido “impo-
nentíssimo e comovedor”. De acordo com a descrição: “(...) uma multidão de milhares de cidadãos, 
no qual o povo nunca faltara com o seu aplauso, percorreram a nova sede como em romaria (...)”. 

A partir dos anos vinte do séc. XX acentuam-se as dificuldades na renovação dos produtos 
coloniais que normalmente expunha. Como consequência verifica-se algum apagamento do 
museu e do número de visitantes (Ver Quadro 2).

O período que se seguiu caracterizou-se por uma tendência cada vez maior de dissociação, 
entre as posições que a Sociedade defendia relativamente às colónias e aquilo que viria a ser 
assumido a partir dali directamente pelo Estado. Esboçava-se uma nova visão colonial.

Quadro 1 - Algumas das exposições que contribuíram para o enriquecimento  
do acervo museológico da Sociedade de Geografia de Lisboa (1883-1940)

Ano Designação
1883 Exposição Internacional de Amesterdão
1885 Exposição Universal de Antuérpia
1889 Exposição Universal de Paris
1894 Exposição Insular e Colonial do Porto
1898 Comemorações do IV Centenário da Índia
1900 Exposição Universal de Paris
1921 Exposição de Produtos Coloniais de Londres
1922 Exposição Internacional do Rio de Janeiro
1927 Exposição Internacional de Paris
1929 Exposição Internacional de Barcelona
1940 Exposição do Mundo Português



27

O Espólio Cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa: a Biblioteca, a Cartoteca, a Fototeca e o Museu Etnográfico…

Quadro 2 - Número de visitantes do Museu entre 1896 e 1926 7

Ano N.º de visitantes Observações
1896 7.000
1897 18.032 Visitantes entre Julho e Dezembro
1898 27.946 Afluência resultante da “celebração nacional”
1899 11.880
1900 9.384
1901 7.929
1902 9.413
1903 13.436
1904 15.023
1905 30.415
1906 30.481
1907 26.398
1908 20.522
1909 24.872
1910 50.000 Afluência resultante da exposição “bandeiras e memórias militares”
1911 30.000        
1912 n/ refere
1913 23.000
1914 22.716

1915 38.000 A exposição “Mostruário Industrial” terá contribuído para 
aumentar o número de visitantes

1916 25.000
1917 26.856 Afluência resultante da exposição sobre “Fotografias de Guerra”
1918 n/ refere
1919 15.000
1920 20.000
1921 12.000
1922 n/ refere

1923 5.000 O Museu esteve encerrado quatro meses para limpezas e trabalhos 
de beneficiação

1924 4.000
1925 n/ refere
1926* 3.500

* A partir de 1926 os relatórios anuais deixam de assinalar o n.º de visitantes.

1930-1974
Em 1932 os relatórios assinalam as condições deficientes das colecções. Face à falta de 

espaço e à não renovação dos produtos coloniais, a SGL viu-se obrigada a abandonar algumas 
das suas vertentes expositivas e a transferir para outras instituições diversos núcleos das suas 
colecções. Refiro nomeadamente a importante xiloteca ou as várias espécies zoológicas colo-
cadas em depósito na antiga Junta de Investigações do Ultramar. 

7 Manuela Cantinho (2005a), O Museu Etnográfico…, p. 489.
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O acervo museológico da Sociedade de Geografia deixava de desempenhar o papel de 
manutenção de um imaginário ultramarino e científico. Dá-se o isolamento progressivo da 
componente etnográfica e histórico-comemorativa. 

A contrastar com esta situação o Estado, em 1934, empenhou-se na organização da Pri-
meira Exposição Colonial do Porto e seis anos depois na concretização da Exposição do 
Mundo Português. Aos cuidados colocados nestes eventos temporários, por parte do Estado, 
correspondeu a falta de apoio à exposição permanente da Sociedade de Geografia.

Em meados dos anos sessenta surge uma nova unidade museal de âmbito colonial, o Museu 
de Etnologia do Ultramar, actual Museu Nacional de Etnologia. Deste modo, cerca de cem 
anos passados o Estado voltava a ter um museu de vocação ultramarina sob a tutela do então 
Ministério do Ultramar.

1974-1985
Com o período revolucionário, após o 25 de Abril de 1974, a SGL fecha-se. Note-se que o 

próprio Museu Nacional de Etnologia dada a sua vocação colonial, entre 1975 e 1985, teve 
grandes dificuldades em abrir ao público com regularidade. 

A partir dos meados dos anos oitenta assiste-se a uma nova visibilidade das colecções museo-
lógicas da SGL, nomeadamente do seu acervo etnográfico extra-ocidental, com a participação 
em várias exposições nacionais e internacionais. Dá-se uma profunda alteração no panorama 
museológico português, protagonizada sobretudo pelos museus com colecções etnográficas 
extra-ocidentais. A leitura dada aos objectos surgia agora integrada num novo contexto inter-
pretativo. Apesar de prevalecer a avaliação estética, os artefactos já não eram referidos como 
manipanços, feitiços, ou exemplares indígenas (Cantinho, 2005a:545).

Em 1985, M.-L. Bastin ao ser escolhida como comissária da exposição “Escultura Africana 
em Portugal”, organizada pelo então Museu de Etnologia do Ultramar, solicitou o empréstimo 
de vários objectos do Museu da SGL para integrarem essa mesma exposição. Revaloriza-se a 
componente africana da colecção.

1985-1995 
Os anos 90 caracterizaram-se sobretudo por um trabalho de reorganização e estudo das colecções. 

Há a registar, dentro desta perspectiva, uma reavaliação e revalorização da componente etnográfica do 
acervo. Reforça-se o empréstimo de objectos para figurarem em exposições nacionais e estrangeiras. 

1995-2015
Durante as duas últimas décadas o Museu desenvolveu várias actividades tendo em vista 

a inventariação, estudo, restauro e exposição do seu acervo museológico com os seguin-
tes projectos financiados pela FCT: CATETO (2001-2004); PHOTOLIS (2001-2004) e 
EXPLORA (2008-2011). Entre 2004 e 2015 o Museu foi procedendo à reabilitação dos seus 
espaços expositivos, nomeadamente da Sala da Índia, Sala dos Padrões, Galeria África e por 
último Galeria Oriente. Nesta dinâmica de divulgação foi-se integrando em diversos circuitos 
expositivos, o que provocou um novo momento da sua internacionalização.
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Antes de concluir importa salientar o apoio incondicional do actual presidente da Socie-
dade de Geografia de Lisboa, Professor Catedrático Luís Aires de Barros, aos projectos de 
reabilitação e valorização das colecções, que têm em vista a abertura do museu ao público a 
breve trecho. Empenhamento esse que tem podido beneficiar da sua experiência e dos diver-
sos contactos que tem estabelecido com outras instituições culturais.

Algumas das exposições em que o Museu da SGL participou (2003-2015)

2003 - “Le Geste Kongo” (Musée Dapper, Paris)
2003 -  “Africa Capolavori da un Continente” (ArtificioSkira-Galeria d’Arte Moderna, 

Turim) 
2004 – “Goa e o Império Mogol” (Fund. C. Gulbenkian – Lisboa)
2004 – “África. La figura imaginada” (Fundación “la Caixa”, Espanha)
2005 - “Arts of Africa” (Forum Grimaldi - Mónaco) 
2005 -  “Orígenes. Artes Primeras. América, Oceanía, Ásia, África” (Centro Cultural Conde 

Duque – Madrid)
2007-2008 – “Encompassing the globe…”, (Smithsonian-Washington, Bruxelas e Lisboa)
2007-2008 - “LUSA: Matriz portuguesa” (R. Janeiro, Brasília, S. Paulo)
2007-2008 - “Novos Mundos/Neue Welten” (Berlin) 
2010 - “Angola: Figures de Pouvoir” (Musée Dapper, Paris) 
2011 - “Heroic Africans” (Metropolitan Museum - New York) 
2012 - “Helden Afrikas” (Zürich)
2015 - “Africa: Land of Spirits”, Museum of Cultures (Milan) 
2015 - “Kongo: Power and Majesty”, (Metropolitan Museum – New York)

Algumas exposições organizadas/realizadas pelo Museu da SGL (2003-2015)

2004 -  “O Armário Milagroso: visões do Japão no final do século XIX através da gravura 
japonesa” (Museu da SGL, Lisboa)

2005 -  “The Arts of Healing in Africa: Between Tradition and Modernity” (Museu da SGL 
-Lisboa, Nampula, Bruxelas e Budapeste) 

2009 - “O Espólio Gago Coutinho da SGL” (Museu da SGL)  
2012 - “Memórias de um Explorador”, (Museu da SGL) 
2015 - “Memórias de um Explorador”, (Museu da Câmara Municipal de Lagos)

O património colonial português, que foi sendo constituído ao longo de séculos, inte-
gra uma componente fundamental: as chamadas colecções etnográficas extra-ocidentais. No 
seio da Sociedade de Geografia de Lisboa existem alguns dos núcleos mais importantes desta 
cultura material, mas também um conjunto de património móvel que pode e deve ser clas-
sificado como património de interesse nacional, uma vez que representa um valor cultural 
de relevante significado para a Nação. Refiro a título de exemplo alguns dos Padrões dos 
Descobrimentos, colocados na costa africana por Diogo Cão e Bartolomeu Dias nos finais 
do séc. XV.
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Passados mais de dois séculos sobre as primeiras recolhas com destino a museus portugue-
ses, interessa reavaliar o conhecimento que possuímos sobre nós próprios como colectores, 
sobre as colecções que temos à nossa guarda e o destino a dar a este património artefactual, 
que muitas vezes permanece cativo das suas qualidades estéticas ou das instituições que o 
tutelam (Cantinho, 2010:7-8). 

A herança cultural material e imaterial é constituída por objectos, ideias, edifícios, inten-
ções, sons, imagens, textos e a lista não tem fim. Eis alguns segmentos da realidade que 
têm, em muitos casos, os museus como intermediários privilegiados. Para a compreensão do 
mundo evidencia-se o papel essencial do conhecimento produzido pelos investigadores, a 
partir do estudo das colecções museológicas. 

Bibliografia
CANTINHO, Manuela (2005a), “O Museu Etnográfico da Sociedade de Geografia de Lisboa: Modernidade, 
Colonialismo e Alteridade”, Lisboa: FCG/FCT.

CANTINHO, Manuela (2005b) “Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Série 123, Nº. 1-12, págs. 255-280”.

CANTINHO, Manuela (2010), “Colecções etnográficas extra-ocidentais em Portugal: passado, presente e futuro”, 
In 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das independências africanas: desafios 
para a modernidade: actas [Em linha]. Lisboa: CEA, 2010. Disponível em: http://hdl.handle.net/10071/2200

Seguem-se algumas imagens referentes ao património cultural da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, de acordo com a seguinte ordem:

1. Biblioteca
2. Cartoteca
3. Fototeca
4. Museu (colecções, projectos, exposições, catálogos, reorganização/valorização). 

Fotografias de Manuela Cantinho e Carlos Ladeira
A utilização de qualquer documento terá que ser autorizada pela SGL ©

http://hdl.handle.net/10071/2200
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Travels in China, containing 
descriptions, observations, 

and comparisons…,  
John Barrow,  

London, 1804  
(BSGL-147-F-155)

Voyage historique de 
l’Amerique Meridionale…, 

Tomo I,  
Jorge Juan y Santacila,  

Amsterdam, 1752

Histoire de la navegation de Iean 
Hugues de Linscot Hollandois (…),  

Jan Huygen van Linschoten, 
Amsterdam, 1638,  
(BSGL 147-G-87)

Biblioteca
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Monumenta Cartographica Africae et Aegypti, Tomo I, 
Youssouf Kamal, Leiden, 1926, (CSGL 12/13)

Ciuitates orbis terrarum. Vol. I, Georgio Braun,  
Cologne, 1572-1618, (CSGL 16-D-1)

La Cosmographia de Pedro Apiano, corrigida y añadia por 
Gemma Frisio, Anvers, 1575, (BSGL Res. 4-A-7)

La geografia di claudio tolomeo alessandrino,  
Veneza, 1574, (BSGL Res. 4-A-5)



33

Revista Insular, Ano I, n.º 1, 1926O Occidente: Revista Illustrada de Portugal e do Estrangeiro, 
1885, (BSGL 34-F-6)

Novo Atlas Universal, G. Lorsignol,  
Paris, 1885, (CSGL  18-A-22)

Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, n.º 1, 1876, 
(BSGL 35-B/C)
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Diário particular de Gago Coutinho durante a viagem a 
Moçambique, (fólio 12 v.), 1905, BS6L Res. 1-nº 26-3)

Carta de Recomendação da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, passada aos sócios Gago Coutinho e Sacadura Cabral 
antes da travessia aérea, com data de 22 de Março de 1922

Diploma de Sócio Honorário atribuído pelo Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro  
ao Almirante Carlos Viegas Gago Coutinho, em 1922 
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Chineses tirando água de um poço no bairro  
de S. Lourenço (Macau), George Chinnery,  

c. 1836, (BSGL-Res. 4-D nº 22)
Senhora bordando in: Álbuns chineses (China-trade),  

séc. XVII? (BSGL Res. 2- C- 8)

Contrato de venda e de posse, a favor de Vasco da Gama, das Vilas da Vidigueira e Vila de Frades, 1519  
(BSGL Res. 2, maço 1, doc.21)
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Geographica: Revista da Sociedade de Geografia de Lisboa,  
n.º 1, 1965 (BSGL-35-G-9)

Memórias da Sociedade de Geografia de Lisboa, n.º 1,  
2002 (BSGL-35-B)

Pormenores de viagem, in: Itinerário da viagem de Brito Capelo e Roberto Ivens através da África, Roberto Ivens,  
1884-1885 (BSGL-Res 1–47)
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Exposição de Cartografia Nacional, realizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa na Sala Portugal em 1903

Cartoteca
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Regnorum Portugalliae et Algarbiae (…), 
Carolus Allard, grav. Pieter van der Aa, 
Amsterdam, [1697-1708],  
(CSGL-1-A-20)

Mappa do Theatro da Guerra, Lisboa, A. Editora Limitada, 1914, (CSGL-3-T-44)
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Lisbon, W. B. Clarke,  
Baldwin & Cradeck, [Londres], 1833,  
(CSGL-1-A-6)

O prospecto da cidade de Tavira (…), 
 José de Sande Vasconcelos, Tavira, 1797, 

(CSGL-1-G-41)

Descripçaõ dos Portos Maritimos do Reino 
de Portugal, (Parte da Costa do Algarve, 
Mapa n.º 14), João Teixeira, 1648, 
(CSGL 14-A-1)
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Mappa da Ilha da Madeira,  
Nissen, Parker & Arnold lith., Londres, 1871, (CSGL 2-O-20)

Isles Açores, c.1685? (CSGL 1-R-25)
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Afrique (…) Dressée 
sur les Memoires du 
Sr. de Tillemont (…), 
Chez Jean Baptiste 
Nolin, Paris, 1746 

Carta da Africa Meridional Portugueza,  
Commissão de Cartographia, 1886, (CSGL 1-C-31)
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I. St. Thomas, c.1685? (CSGL 1-R-34)

Carta da Guiné Portugueza, A.C. Parreira, 1902, (CSGL 2-A-27)
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Carta Hydrographica do Archipelago  
de Cabo-Verde,  

José Joaquim Lopes de Lima, 1844, 
(CSGL 1-C-45)

Cabo Verde: Villa de Sal-Rei povoação 
principal da ilha da Boa Vista,  
Ernesto Soares d’Andrade, ed. Sociedade 
de Geografia de Lisboa, [1888]  
(CSGL 1-T-38)
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Provincia d’Angola:  
Esboço Figurativo da Região 

Cunene-Zambeze, E. Lecomte, ed. 
Sociedade de Geografia de Lisboa, 

1893, (CSGL 2-D-11A)

Carta de Angola, A. A. de Oliveira, ed. 
Commissão de Cartographia, 1885, 
(CSGL 2-D-2)
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Limites da Provincia de Moçambique 
Impostos pela Inglaterra a Portugal, 
[ed. Soc. Geografia de Lisboa], 1890, 
(CSGL 2-G-26)

Ilha do Ibo (Mapa n.º 8) e 
Fernando Vellozo-Memba  
e Samuco (Mapa nº 4) in:  

Álbum da Expedição scientifica 
Pinheiro Chagas, Serpa Pinto, 

1884-1885, (CSGL Res. 2-A-18)
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Carta com as ilhas de Timor, 
Solor, parte das Flores (…), in: 

 Livro em que se verá vários 
discursos e demonstrações de 

várias terras (…),  
Andre Pereira dos Reis, 1656, 

(CSGL Res. 2-B-5)

Schets van Typa, of ran Macao, 
[1780], (CSGL 1-R-48)
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Planta do Pallacio (…) em que Rezidirão 
Todos os Governadores e Vice-Reys (…), 
 J. B. Vieira Godinho, Goa, 1779 
(CSGL 6-E-5)

Pormenor do Arco do Vice Rey



48

[Portulano original colorido representando o Oceano Indico Occidental (…)],  
Finais do séc. XVI? (CSGL 20-C-2)
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Mappa do Território das Velhas e Novas Conquistas no Estado da India,  
1860, (CSGL 147-C-33)
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Projecto de Edificação da nova Villa Real da Praia Grande (…),  
José Clemente Pereira, 1819 (CSGL 3-G-2)

Mapa do Mundo ou Descriçaõ geral de toda a Terra e Mares,  
[Lisboa] 1815, (CSGL 17-D-1)
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Aula de esgrima na terceira sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, na rua das Chagas em 1891

Segunda sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, na Travessa da Parreirinha entre 1883 e 1891

Fototeca
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Aspecto da “Sala Portugal” na actualidade

“Sala de Portugal” no dia da inauguração da actual sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1897
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Aspecto do hall de entrada da Sociedade de Geografia de Lisboa em 1901

Aspecto do hall de entrada da Sociedade de Geografia de Lisboa na actualidade
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José Júlio Rodrigues (1843-1893)Luciano Cordeiro (1844-1900)

Membros da primeira direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa. Da esquerda para a direita: Octávio Guedes, 
Cândido Morais, Luciano Cordeiro, Pereira de Miranda, Rodrigo Afonso Pequito e João Brito Capelo
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Bispo D. António Barroso (1854-1918) General Joaquim José Machado (1848-1925)

Almirante Gago Coutinho (1869-1959)
Francisco Ferreira do Amaral (1844-1923).

Presidente da S.G.L. entre 1844 e 1908
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O Rei do Sião, Rama IV, em 1865

Os Reis do Congo D. Pedro VII e D. Isabel, 
Luanda 1932

Paul Kruger, presidente do Transval (África do Sul), 
entre 1883 e 1900
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Barco rabelo, Porto (Foto: Emílio Biel) entre 1870 e 1915

Ponte Dona Maria Pia, Porto (Foto: Emílio Biel) entre 1870 e 1915
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Condução da cana-do -açúcar 
para os engenhos do Funchal, 
Ilha da Madeira, s.d.

Carro do Monte para 
conduzir as pessoas da 
montanha para a cidade do 
Funchal, Ilha da Madeira, s.d.

Feteiras,  
Ilha de S. Miguel, 
Açores, s.d.
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Trapiche  
(moinho para cana-de-açúcar, 

Ilha de Santo Antão, Cabo Verde, s.d.

Pilão manual para o milho, 
Cabo Verde, s.d.

Lomba da Cruz,
Ilha de S. Miguel,

Açores, s.d.
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Porto de Bolama, Guiné-Bissau, 
1912

Colocação de um marco pela 
Missão Geoidrográfica de 1912, 
Guiné-Bissau

Armazém de recolha e ensacamento 
de cacau na roça “Diogo Vaz”,  
São Tomé, s.d.
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Casa comercial de Manuel 
Palhares em Luanda, Angola, 1880

Estação principal de Luanda da linha 
de Luanda a Ambaca, Angola, c. 1909

Cidade de São Tomé, 
Cunha Moraes, 1894?
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Missão vacínica ao planalto  
de Benguela. Chefes africanos  
da região do Huambo, Angola,
1914?

Lancha canhoneira “Granada” 
no Chinde, Moçambique, 
c. 1907

Embaixada do dembo 
Nambo Nginga  
(das terras de Encoge)  
a Luanda, Angola, s.d.
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As cheias de 1907 em Lourenço 
Marques, Moçambique  

(Foto: J. &. M. Lazarus)

Saída do vapor “África” de 
Lourenço Marques, Moçambique 
(Foto: J. &. M. Lazarus), c. 1907

Edifício dos Correios 
em Lourenço Marques, 
Moçambique, c. 1907
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Garopeiros ou encantadores de 
serpentes em Nova Goa, Índia, s.d.

Paços Municipais em Pangim 
(Goa), Índia, s.d.

Colégio de meninas na 
Missão de Belgão, Índia, s.d.



65

Porta do Cerco em Macau, s.d.

Jogadores de Fantan em Macau, s.d.

Antigo palácio do 
governador de Macau, 

c. 1908
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Igreja e casa do missionário 
em Viqueque, Timor, 1893

Posto de polícia e hospital- 
-barraca para variolosos em 
Díli, Timor, s.d.

Inauguração do Museu-
-Biblioteca “Vasco da Gama” 
em Díli, Timor, c. 1900
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Retrato de Vasco da Gama,  
autor desconhecido, séc. XVII (?)

Museu Etnográfico e Histórico 
Colecções
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Rei Dom Luis I,  
J. Stwart, 1864

2.º Visconde de Santarém,  
autor desconhecido, c. 1850
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Urna onde terão estado depositadas as ossadas de 
Afonso de Albuquerque antes da sua transladação 

para Lisboa em 1565. Velha Goa, Índia

Padrão de Santo Agostinho  
colocado por Diogo Cão no  
Cabo de St.ª Maria em 1483

Lápide funerária, c. 1290-1310 d.C.  
Epitáfio (reverso) 1562, Índia
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Cadeirão de campo e óculo de longo alcance  
que pertenceu ao explorador britânico  
David Livingstone (1813-1973) 

Globo celeste de Vincenzo Coronelli, edição de 
1693. Adquirido, com o seu par (globo terrestre), 
pelo Conde de Tarouca em Haia em 1723 
para a Biblioteca Real. Em 1878 os dois globos 
seriam incorporados no acervo da Sociedade de 
Geografia de Lisboa

Contador Mogol,  
séc. XVII-XVIII, Índia 
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A’Tshol (medicamento),  
Baga, séc. XIX, Guiné-Bissau

Iran (Grande espírito),  
Bijagó, séc. XIX, Guiné-Bissau
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Tabaqueira, Tchokwe,  
séc. XIX, Angola

Nkangi Kiditu (crucifixo),  
Kongo, séc. XVIII (?), Angola

Toni Malau (Stº António),  
Kongo, séc. XIX, Angola
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Colher, Kongo,  
séc. XIX (?), Angola

Cadeira de chefe, Tchokwe,  
séc. XIX, Angola

Máscara, Nkanu,  
séc. XIX, Angola
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Tambor, Vili ou Yombe,  
séc. XIX, Angola

Bandeira utilizada pela expedição que o general Henrique Dias de Carvalho chefiou à Lunda (Angola), 
entre 1884 e 1888

Estatueta nkisi, Kongo,  
séc. XIX, Angola
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Testeira, Nguni,  
séc. XIX, Moçambique

Máscara do Mapiko, Maconde,  
séc. XIX, Moçambique

Encosto de cabeça, Shona,  
séc. XIX, Moçambique
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Caixa de jogar chonfolim,  
séc. XX, Goa, Índia

Caixa-escritório,  
séc. XIX, Goa, Índia

Tambor Dayan,  
séc. XIX, Índia
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Estatueta de doutor, Dinastia Qing,  
séc. XIX, China

Guarda-luz, Dinastia Qing,  
séc. XIX, China

Li Tieguai, Dinastia Qing,  
séc. XIX, Guangdong, China
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Korwar (estatueta de antepassado),  
séc. XIX, Nova Guiné 

Porta de Casa Cultual (Lulik),  
séc. XIX, Timor LoroSa’e

Jarra, séc. XIX,  
Timor LoroSa’e
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Cabeça comemorativa de um rei,  
séc. XIX, Reino do  Benim, Nigéria 

Figuras, Yoruba,  
séc. XIX, Nigéria

Durante o séc. XIX os chamados produtos coloniais 
de origem mineral, animal e vegetal constituíam um 

núcleo importante do acervo museológico.  
Em cima: amostra de calcite (granulada). Em baixo: 
amostra de xisto argiloso impregnado de malaquite
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Bússola utilizada pelo almirante  
Gago Coutinho nas duas travessias  
de África, entre 1912 e 1914

Chevron, conta utilizada como moeda em África, 
séc. XV-XVI, Veneza, Itália

Prancheta para aspirar paricá, Mauhé,  
séc. XVIII, Amazonas, Brasil
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Imagem interior do sarcófago 

Sarcófago antropomórfico, XXI dinastia.  
Pertencia ao túmulo colectivo dos sacerdotes  
de Amon de Bab el-Gassus, Deir el-Bahari, Egipto
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Inventariação.  
Colecção Africana.  
Projecto CATETO

Inventariação.  
Colecção Africana.  
Projecto CATETO

Projectos

Estudo, inventariação, conservação e divulgação  
das colecções museológicas  

da Sociedade de Geografia de Lisboa
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Informatização.  
Colecção Africana.  
Projecto CATETO

Banco Luba.  
Conservação e restauro. Colecção Africana. 

Projecto CATETO

Máscara Tchokwe.  
Conservação e restauro. Colecção Africana.  
Projecto CATETO

Banco Tchokwe.  
Conservação e Restauro. Colecção Africana.  

Projecto CATETO
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Inventariação.  
Diapositivos de lanterna. 
Projecto PHOTOLIS

Observação das espécies.  
Diapositivos de lanterna.  

Projecto PHOTOLIS

Avaliação do estado de conservação. 
Diapositivos de lanterna.  
Projecto PHOTOLIS

Acondicionamento das espécies. 
Diapositivos de lanterna.  

Projecto PHOTOLIS
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Banco antes do restauro.  
Colecção Henrique de Carvalho. 
Projecto EXPLORA

Banco restaurado.  
Colecção Henrique de Carvalho. 

Projecto EXPLORA

Fornilho antes e depois do restauro. 
Colecção Henrique de Carvalho. 
Projecto EXPLORA

Adorno de cabeça durante o restauro.  
Colecção Henrique de Carvalho. Projecto EXPLORA

Adorno de cabeça já restaurado.  
Colecção Henrique de Carvalho. Projecto EXPLORA
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Reunião da equipa de trabalho.  
Nampula.  
Projecto A ARTE DE CURAR EM ÁFRICA

Gruta de adivinho-curandeiro.  
Nampula.  

Projecto A ARTE DE CURAR EM ÁFRICA

Oferenda aos espíritos que habitam a gruta. 
Nampula.  

Projecto A ARTE DE CURAR EM ÁFRICA

Uma das espécies que o adivinho-curandeiro 
utiliza no processo de cura. Nampula.  
Projecto A ARTE DE CURAR EM ÁFRICA

Entrevista ao adivinho-curandeiro. 
Nampula.  
Projecto A ARTE DE CURAR  
EM ÁFRICA
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Fachada do pavilhão da Sociedade de Geografia de Lisboa na “Exposição Universal de Antuérpia” em 1885

Vitrina da Sociedade de Geografia de Lisboa relativa a Angola na “Exposição Universal de Antuérpia” em 1885

Exposições 
Algumas das exposições organizadas pela Sociedade de Geografia de Lisboa
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Sala Condestável do Museu da 
Sociedade de Geografia de Lisboa 
na sede do Palácio das Chagas, 
em1891

 
Aspecto da Sala India com 

uma mostra de diversos 
objectos no início do séc. XX

Exposição “Meios de Transporte 
Terrestres e Fluviais” na Sala 
Portugal em 1909
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Aspecto da “Exposição Comemorativa 
do V Centenário do Descobrimento 
da Guiné”, que a Sociedade de 
Geografia de Lisboa organizou no 
Palácio da Independência em 1946

“Exposição Comemorativa das 
Bodas de Diamante” realizada pela 
Sociedade de Geografia de Lisboa 
em 1950

Aspecto da exposição 
“O Armário 
Milagroso”, sobre 
gravuras japonesas, 
realizada na Sala 
Algarve em 2004
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Aspecto da exposição  
“O Espólio Gago Coutinho 
da Sociedade de Geografia 
de Lisboa”, realizada na Sala 
Algarve em 2009

Aspecto da exposição  
“A Arte de Curar em África” 
realizada na Sala Algarve  
em 2005

Aspecto de uma visita à exposição 
“Vestuário, Adornos e Insígnias”, 
realizada pela Sociedade de 
Geografia de Lisboa no  
Museu do Traje em 2007
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Aspecto geral da exposição 
“Memórias de um 

Explorador” no Museu 
da Câmara Municipal de 

Lagos em 2015

Montagem da exposição 
“Memórias de um 
Explorador” no Museu 
da Câmara Municipal 
de Lagos em 2015

Aspecto da exposição “Memorias 
de um Explorador”, realizada na 
Sala Algarve em 2012
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Anúncio da exposição “Lusa Matriz Portuguesa”, 
realizada em Brasília em 2007

Estatueta tchokwe do Museu da Sociedade de Geografia de 
Lisboa na exposição “Angola: Figures de Pouvoir”, realizada 

no Musée Dapper-Paris em 2010

O Nkisi Nkondi do Museu da Sociedade de Geografia  
de Lisboa a ser montado na exposição “Arts of Africa”, 

realizada no Forum Grimaldi-Mónaco em 2005

O Padrão de Santo Agostinho a ser montado na exposição 
“Encompassing the Globe”, realizada no Arthur M. Sackler 

Gallery-Smithsonian Institution, Washington, D.C em 2007      

Algumas das Exposições em que a Sociedade de Geografia 
de Lisboa Participou
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Embalagem do Nkisi Nkondi após a desmontagem  
da exposição “Africa: Land of Spirits”, realizada  

no Museum of Cultures de Milão em 2015

Estatueta tchokwe do Museu da Sociedade de Geografia  
de Lisboa na exposição “Helden Afrikas”, realizada no 

Museum Rietberg-Zurique em 2012

O Padrão de Santo Agostinho a ser montado na exposição 
“Kongo Power and Magesty”, realizada no Metropolitan 

Museum de Nova Iorque em 2015

Nkisi Nkondi do Museu da Sociedade de Geografia  
de Lisboa na exposição “Africa: Land of Spirits”, realizada  

no Museum of Cultures de Milão em 2015
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Museu de Etnologia-IICT, 
Lisboa, 1985

Musée Dapper,  
Paris, 2003

Forum Grimaldi,  
Mónaco, 2005

Sociedade de Geografia de Lisboa, 
2001

Museu da  Fundação C. Gulbenkian, 
Lisboa, 2004

Centro Cultural Conde Duque, 
Madrid, 2005

Galleria d’arte moderna,  
Turim, 2003

Fundación La Caixa, Palma, Tarragona, 
Valencia e Saragoça, 2004

Museu da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, Nampula, Bruxelas e 

Budapeste, 2005

Catálogos
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Arthur M. Sackler Gallery-Smithsonian 
Institution, Washington, D.C, 2007

Musée Dapper,  
Paris, 2010

Museu da Câmara Municipal de Lagos, 
2015

Centro Cultural Banco do Brasil, R. 
Janeiro, Brasília e S. Paulo, 2007

Metropolitan Museum,  
Nova Iorque, 2011

Museum of Cultures,  
Milão, 2015

German Historical Museum,  
Berlim, 2008

Museu Etnográfico da Sociedade  
de Geografia de Lisboa, 2012

Metropolitan Museum,  
Nova Iorque, 2015
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Estado das colecções antes do início dos trabalhos. Galeria Oriente

Estatueta nodder (que acena), séc. XIX,  
China. Estado de conservação. Galeria Oriente

Estatueta nodder (que acena), séc. XIX,  
China. Estado de conservação. Galeria Oriente

Reorganização e Valorização
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Estatuetas nodder (que acenam), séc. XIX, China. Levantamento fotográfico. Galeria Oriente
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Estatuetas nodder  
(que acenam), séc. XIX, 

China. Inventariação 
e acondicionamento. 

Galeria Oriente

Inventariação e levantamento 
fotográfico das colecções.  
Galeria Oriente

Bule para vinho quente, séc. XIX, China. Inventariação  
e levantamento fotográfico das colecções. Galeria Oriente

Encosto de cabeça, séc. XIX, China. Inventariação e 
levantamento fotográfico das colecções. Galeria Oriente
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Chinelas, séc. XIX, China. Estado de conservação  
dos objectos. Galeria Oriente 

Colecção de calçado. 
Levantamento  

e reorganização.  
Galeria Oriente

Colecção de calçado. 
Modo de acondicionar as 
colecções antes do início 

dos trabalhos.  
Galeria Oriente

Colecção de calçado. 
Levantamento  
e reorganização.  
Galeria Oriente
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Reorganização e 
limpeza de objectos. 
Galeria Oriente

Pente de alisar, séc. XIX, 
Índia. Inventariação e 
levantamento fotográfico. 
Galeria Oriente

Conjunto de objectos, 
séc. XIX, Índia. 
Levantamento  

e reorganização. 
Galeria Oriente

Caixas para rapé, séc. XIX, 
Índia. Inventariação e 

levantamento fotográfico. 
Galeria Oriente
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Acondicionamento 
provisório dos objectos. 

Reorganização.  
Galeria Oriente

Reorganização e 
limpeza de objectos. 

Galeria Oriente

Acondicionamento 
de objectos em novas 
unidades de instalação. 
Galeria Oriente

Novo acondicionamento dos objectos. Inventariação  
e reorganização. Galeria Oriente

Meias jarras Shek Wan, séc. XIX, China. 
Inventariação e reorganização. Galeria Oriente
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Arrumação provisória das caixas 
na Sala da Índia. Reorganização.  

Galeria Oriente

Acondicionamento dos objectos. 
Galeria Oriente

Acondicionamento 
provisório dos objectos. 
Galeria Oriente

Novo acondicionamento das colecções 
na Galeria Oriente
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Estatueta nodder (que acena), séc. XIX, China. Da esquerda para a direita: cabeça com pêndulo,  
perda de um brinco (pormenor), estatueta restaurada. Galeria Oriente

Espada para exorcismo, séc. XIX, China.  
Avaliação do estado de conservação. Galeria Oriente

Espada para exorcismo, séc. XIX, China.  
Conservação e restauro. Galeria Oriente
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Barco de pesca (modelo), 
séc. XIX, China. 
Conservação e restauro. 
Galeria Oriente 

Espada de exorcismo, séc. 
XIX, China. Após o restauro. 

Galeria Oriente

Estatuetas nodder (que acenam), 
séc. XIX, China.  
Três fases do processo de restauro.  
Cabeça de uma estatueta antes  
do processo de limpeza.  
Galeria Oriente
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Estatueta de Zhang Guo Lao, séc. XIX, China. Peça restaurada e já em exposição na vitrina.  
Galeria Oriente 

Estatueta de Zhang Guo Lao, séc. XIX, China. Conservação e restauro.  
Peça com a cabeça retirada para ser limpa e recolada. Galeria Oriente 
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Alguns aspectos das obras realizadas 
na Galeria Oriente. Revestimento, 

betumagem, ensaios de cor, limpeza e 
electrificação das vitrinas
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Durante a montagem da exposição. 
Selecção de objectos.  

Galeria Oriente

Durante a montagem da exposição. 
Selecção de objectos.  
Galeria Oriente

Design expositivo.  
Galeria Oriente
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Porta de Casa Cultual (lulik), Séc. XIX, Timor LoroSa’e. Durante a montagem e já em exposição.  
Galeria Oriente

Cerâmica Shek Wan, séc. XIX, China. 
Durante a montagem da exposição.  
Galeria Oriente

Cerâmica Shek Wan, séc. XIX, 
China. Um aspecto da vitrina 

após a montagem.  
Galeria Oriente
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Estatuetas nodder  
(que acenam), séc. XIX, 
China. Vitrina após  
a montagem.  
Galeria Oriente

Cerâmica Shek Wan,  
séc. XIX, China.  

Vitrina após a montagem.  
Galeria Oriente

Instrumentos musicais, séc. XIX, 
China. Vitrina após a montagem. 
Galeria Oriente
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Divindades de altar doméstico, 
séc. XIX, China.  
Vitrina após a montagem.  
Galeria Oriente

Barco Flor, séc. XIX, China. 
Vitrina após a montagem. 

Galeria Oriente

Krishna, séc. XIX (?), Índia.  
Vitrina após a montagem. Galeria Oriente

Escudo de guerreiro, séc. XIX, Timor LoroSa’e. 
Vitrina após a montagem. Galeria Oriente
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Conjunto de estatuetas 
nodder (que acenam). 
Aspecto das vitrinas  
após a montagem.  
Galeria Oriente

Vidro para janela, lacas, 
guarda-luz e cachimbos. 

China. Aspecto das 
vitrinas após a montagem. 

Galeria Oriente

Armas, instrumentos 
musicais e porcelana. China. 
Aspecto das vitrinas  
após a montagem.  
Galeria Oriente
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Vitral de Ricardo Leone, 1920. Oferta do embaixador 
João Pedro Leone Zanatti em 2015.  

Reorganização e Valorização. Sala da Índia

Mobiliário da Índia (séc. XIX) e vitral de Ricardo Leone (1920). Reorganização e Valorização.  
Sala da Índia

Vidro para janela, séc. XIX, China. Uma das ofertas  
da Dona Julieta Nobre de Carvalho em 2014.  
Reorganização e valorização. Galeria Oriente
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