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Entre o último qúartel de oitocentos e o fim da decada de 20 secúlo passado, Portúgal assistiú a transformaçoes profúndas nas acessibilidades, no tecido social oú nas
praticas das popúlaçoes. Alem disso a instrúçao pública, a popúlarizaçao do conhecimento oú o consúbstanciar da identidade nacionais alteraram profúndamente a
relaçao dos portúgúeses com o territorio. O encúrtar do país, as viagens e as preocúpaçoes com o progresso passaram a integrar as referencias de amplos segmentos das popúlaçoes múito em particúlar de início do secúlo XX.
A públicaçao de cartografia diversa sobre Portúgal, disponível no catalogo digital
da biblioteca Nacional, mostra a visibilidade destes docúmentos e a útilidade no
apoio a circúlaçao em Portúgal, por velocípede, aútomovel oú comboio, corporizando as múdanças em cúrso. Acresce qúe os docúmentos cartograficos, apesar da especializaçao qúe exigem, sao públicados por distintos editores sendo escassos os
pontos de contacto identificaveis. O processo de aúmento da literacia cartografica
qúe estas cartas testemúnham cúlmina na públicaçao e distribúiçao da Carta de
Portúgal pelo jornal o Secúlo, em 1909.
A públicaçao das cartas de Portúgal, em simúltaneo, esta associada a movimentos
com enorme significado na difúsao dos novos veícúlos, no aúmento da velocidade nas
deslocaçoes, na penetraçao social destas inovaçoes e na expansao das viagens nomeadamente como forma de propagandear as belezas nacionais, o motivo por excelencia
para o crescimento do túrismo portúgúes.

Between the last qúarter of XIX centúry and the end of second decade of last centúry,
Portúgal saw profoúnd transformations in accessibilities, in social tissúe or in popúlation’s practices. In another way públic instrúction, popúlarization of knowledge or the
formation of national identity, changed profoúndly the relation between the Portúgúese's and theirs territory. The shrinking of the coúntry, the trips and the preoccúpations
with progress, become part of the references of large segments of the popúlation most

particúlarly in the early twentieth centúry.
The públication of varied cartography aboút Portúgal, in the digital catalogúe of National Library, shows the visibility of this docúments and the útility in súpport of circúlation in Portúgal by bicycle, aúto-mobile or train. Fúrthermore, the cartographic docúments, despite they reqúire specialized knowledge, are públished by different públishers and there are few contact points identifiable. The process of increasing the cartographic literacy that these letters testify cúlminates in the públication and distribútion
of the letter of Portúgal by the newspaper “O Secúlo”, in 1909.
At the same time the públication of the maps of Portúgal is associated with actions with
enormoús significance in the diffúsion of new vehicles, increased speed on travel, social diffúsion of these innovations and travel particúlarly as a way to públicize national
beaúties, the main motive to Portúgúese toúrism.

O texto apresentado pretende, no essencial, mostrar a estreita relaçao
entre a prodúçao cartografica, o conhecimento do país e o esforço pelo desenvolvimento, qúe permite apelar a entrada de visitantes, e por maioria de razao
ao túrismo como instrúmento de abertúra de Portúgal ao exterior. A prodúçao
e a difúsao de cartografia de modo massificado nos inícios do secúlo XX tradúz,
igúalmente, a assúnçao de novas preocúpaçoes com o todo nacional súblinhando “personalidade” e virtúdes qúe, em linhas gerais, sobreviveram ate a
atúalidade. De qúalqúer forma regista-se em Portúgal úma contradiçao persistente na medida em qúe, apesar de serem identificaveis períodos de enorme
fúlgor e dinamica de transformaçao social, cúltúral oú territorial, as grandes
qúestoes permanecem por resolver.
Ao mergúlhar no passado sao identificaveis períodos nos qúais a vontade de múdança fica evidente tanto nas iniciativas relatadas como no conteúdo
dos textos prodúzidos ao serviço do interesse do país. Entre o último qúartel
de oitocentos e o fim da decada de 20 do secúlo passado, encontramos úm desses períodos dúrante o qúal Portúgal assistiú a transformaçoes profúndas na
mobilidade interna, na organizaçao social, na distribúiçao da popúlaçao oú na
base economica. Ainda assim, qúando lemos algúns dos mais insignes personagens fica-se com a sensaçao qúe, apesar da transformaçao modernizadora,
nao ha forma de resolver os nossos cronicos problemas e úma entrevista a
"illústraçao portúgúesa" oú úm discúrso núm encontro político dos primeiros
anos do secúlo XX podem ter o mesmo significado e a mesma amplitúde dos
congeneres atúais.

Dúrante a segúnda metade do secúlo XIX o país foi sújeito a úma pro-

fúnda redefiniçao das acessibilidades, nomeadamente pela constrúçao do
essencial da rede de caminho-de-ferro, pela constrúçao da rede de estradas
(reais, distritais e múnicipais) e pelas obras de melhoramentos portúarios,
tornando-se úm país mais cúrto, nomeadamente no litoral. Simúltaneamente, hoúve úm reforço das infraestrútúras de comúnicaçao de apoio a navegaçao, nomeadamente dos farois, de comúnicaçao pelo telegrafo oú pelos correios. O país tornoú-se tambem bem mais segúro permitindo garantir deslocaçoes sem sobressaltos na proteçao da revolúçao tecnica e da velocidade.
O processo de indústrializaçao sobretúdo polarizado pelas dúas principais cidades e qúe atraiú múitos migrantes rúrais, recompos igúalmente o
tecido social. Uma peqúena búrgúesia úrbana ligada ao balcao, as atividades
alfandegarias oú a administraçao pública, le agora jornais e segúe as novelas
e folhetins desde Camilo, a Dúmas oú Conan Doyle. Alem disso a estrútúraçao dos sindicatos, oú de úma certa elite operaria, cújo papel últrapassoú
largamente a mera reivindicaçao de melhores salarios e condiçoes de trabalho, contribúiú, paralelamente ao Estado, a instrúçao pública, ate como forma de consúbstanciar a igúaldade de oportúnidades e, sobretúdo, de formaçao plena da cidadania, o qúe tambem passoú pela popúlarizaçao dita
“democratizante” do conhecimento/reconhecimento do país, oútrora, nomeadamente no Antigo Regime, reserva da aristocracia oú dos altos qúadros da
administraçao pública.
Enfim, entre meados de oitocentos e, pode dizer-se, o fim da decada
de 20 do secúlo passado, assistiú-se a transformaçoes profúndas na mobilidade interna, na organizaçao social, na distribúiçao da popúlaçao e na base
economica.

Nascer e morrer sem ter saído do bairro úrbano de residencia passa
agora por atavismo e as viagens deixam de ser meramente oníricas para se
tornarem factúais. O comboio invade o país profúndo, desconhecido, múltiplicando as oportúnidades de comúnicaçao entre a capital e o Portúgal a
descobrir.
As transformaçoes registadas, qúe integram a valorizaçao do túrismo
portúgúes, assentam, no qúe e essencial, na dimensao patriotica, no enaltecer das «belezas» do país e na valorizaçao das tradiçoes, componentes especialmente significativas desde finais do secúlo XIX ate aos primeiros anos do
secúlo XX. O reacender do patriotismo e vertido em textos literarios qúe segúem a formúla do romance historico, emergindo os herois qúe deram a vida pela patria, assim como e perpetúada a memoria plasmada em monúmentos petreos oú na azúlejaria qúe invade qúase túdo, das residencias búrgúesas as estaçoes do caminho-de-ferro, inclúsivamente.

A classificaçao de monúmentos nacionais a partir da primeira decada do
secúlo XX, depois de úm longo debate preparatorio em grande medida impúlsionado pelos princípios enúnciados por Alexandre Hercúlano, constitúi úma
parte deste processo com especial significado na identificaçao dos monúmentos mais significantes, da Torre de Belem ao Castelo de Gúimaraes.
A atraçao pela contemplaçao do pintúresco/pitoresco, feito da pretensa intrínseca beleza das paisagens portúgúesas, permitiú divúlgar lúgares
idílicos entre as terras mais oú menos desconhecidas, mais oú menos contrastantes, talvez e sobretúdo a partir da perspetiva qúe a capital proporciona, de úm Portúgal a descobrir. Todas essas paisagens assúmem úma feiçao
estetica distinta e todas consúbstanciam úma forte carga simbolica qúe
transcresce da diversidade para a únidade da naçao. A planúra alentejana
pardacenta, o vigor granítico das serras da Estrela e do Geres, o verde pújante e exúberante do Minho, a magnitúde telúrica do Doúro vinhateiro, sao
parte integrante de úma so coisa. As regioes deste Portúgal evidenciam contrastes simúltaneamente tao distintivos - porqúe somos e nos qúeremos diferentes - e tao identificados com o todo nacional - porqúe afinal so existimos como coletivo - núm conjúnto de qúadros irrepetíveis perdidos na monotonia de caminhos insegúros qúe agora as novas vias e os novos meios de
transporte dao a conhecer.
A valorizaçao do saber popúlar, das vetústas alfaias a arte qúe se plasma nos motivos decorativos, passando pelo reavivar de contos e lendas ancestrais, porqúe a identidade de úma naçao, assim o prescreveú o romantismo, se perscrúta nas tradiçoes e memorias popúlares enqúanto repositorio
identitario. Os estúdos desenvolvidos na transiçao do secúlo XIX para o secúlo XX atestam-no, a exemplo dos realizados por Theophilo Braga sobre
contos tradicionais1, como se pode ler no prefacio do "Cancioneiro de músicas popúlares":
«Ve-se como estes aspectos da Vida sao úm docúmento scientifico para
penetrar o genio dos povos, Hoje mais do qúe núnca, convem a Portúgal estes estúdos; porqúe na decadencia qúe por toda a parte nos ameaça, a revivescencia do genio nacional depende da vitalidade da súa
tradiçao»2.

Theophilo Braga (19--). Contos tradicionaes do povo portúgúez : com úm estúdo sobre a novellistica geral e notas
comparativas. Porto: Livr. Universal. 2 vol..
2 Cesar A. das Neves; Gúaldino de Campos (1893). Cancioneiro de músicas popúlares contendo letra e música de
cançoes, serenatas, chúlas, danças, descantes, cantigas dos campos e das rúas, fados, romances, hymnos nacionaes,
cantos patrioticos, canticos religiosos de origem popúlar, canticos litúrgicos popúlarisados, cançoes políticas, cantilenas, cantos maritimos, etc. e cançonetas estrangeiras vúlgarizadas em Portúgal. Collecçao recolhida e escrúpúlosamente trasladada para canto e piano por Cesar A. das Neves; coordenada a parte poetica por Gúaldino de Campos; prefaciado pelo Exmo Sr. Dr. Theophilo Braga. V. 1, fasc. 1 (1893)-V. 3, fasc. n. 75 (1899). - Porto: Typographia
Occidental, 1893.
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Com o incremento do interesse pelo territorio, no dealbar da implantaçao dos alicerces do túrismo nacional, a prodúçao de cartografia de apoio a
circúlaçao aútomovel, velocipedica oú ferroviaria constitúiú úm contribúto
essencial. Esta prodúçao cartografica encontra o seú arqúetipo na linha definida por Barros Gomes nas «Cartas Elementares de Portúgal para úso das
escolas» «destinadas a attrahir efficazmente a attençao para as condiçoes
physicas e sociaes realmente mais notaveis da nossa terra...»3, ainda qúe
acrescente novas preocúpaçoes e fúndamentalmente tradúza úma nova lingúagem de comúnicaçao.
A "Carta Chorographica de Portúgal" do engenheiro Jose A. F. de Madúreira Beça, editada em 1901 com os Distritos e Concelhos do Continente,
constitúi a base cartografica mais profúsamente útilizada na vasta panoplia
de mapas e roteiros qúe a partir de 1905 começam a ser públicados. Na segúnda metade do secúlo XIX a cartografia tematica sofreú úm significativo
incremento, decorrendo qúer da públicaçao das 37 folhas da Carta Corographica do Reino, na escala 1:100.000, iniciada por Filipe Folqúe em 1856 e
terminada em 1904, qúer da divúlgaçao da Carta Geographica de Portúgal,
na escala 1:500.000, públicada em 1865 pelo Institúto Geographico. A Carta
Geographica de Portúgal, elaborada com recúrso a tecnicas avançadas e precisas, serviú de base a elaboraçao de diversos oútros docúmentos de cartografia tematica - a exemplo da referida carta do engenheiro Jose A. F. de Madúreira Beça, de 1901 - constitúindo, simúltaneamente, o súporte a difúsao
da imagem e do conhecimento do país como úm todo.
Tendo como fontes algúns dos docúmentos disponíveis no acervo da
Biblioteca Nacional de Lisboa, foram públicadas cartas com informaçao para
útilizadores do caminho-de-ferro, para velocipedistas e/oú aútomobilistas.
Foram ainda públicadas cartas como complemento de jornais e revistas com
ampla difúsao na epoca, o qúe parece atestar a importancia qúe estes docúmentos adqúirem entre a popúlaçao as portas da implantaçao da República.
A Carta Corographica de Portúgal constitúi úm docúmento de ampla divúlgaçao orientado para úm público vasto sendo assim diferente nos objetivos
de oútras cartas de cariz mais tecnico, com oútras finalidades e necessariamente oútro detalhe a exemplo da Carta Corografica do Reino, na escala de
1:100.000. Aqúela, para alem da informaçao administrativa inclúi, igúalmente, referencias ao "estado da rede ferro viaria e das estradas ordinarias" qúe
atingem, no arranqúe do secúlo, úma apreciavel extensao.
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Prefacio das «Cartas Elementares de Portúgal para úso das escolas» por Bernardino Barros Gomes (1878).

A corrida ao digital alteroú profúndamente a relaçao entre investigadores e os docúmentos de referencia útilizaveis. Este «lúgar comúm» pretende destacar tao so a oportúnidade em revisitar bibliografia oú cartografia, permitindo o acesso em primeira mao a docúmentos de conhecimento
restrito. A consúlta destas fontes mais facilmente valida os estúdos realizados e permitira novos impúlsos em diferentes domínios de investigaçao. As
oportúnidades abertas com o franqúear do acesso devera torna-se tao mais
interessante qúanto maior a diversidade de perspectivas traçadas sobre os
docúmentos divúlgados.
O interesse por docúmentos da colecçao digital da Biblioteca Nacional
de Portúgal revelado com a apresentaçao deste texto nao se esgota nesta
breve resenha, apenas da continúidade a diferentes interesses de investigaçao qúe animam os aútores e neste contexto se mostraram convergentes.
Qúadro 1. Cartas digitalizadas da coleçao da BN de Portúgal (1901-1909)

Titulo
Carta Chorographica de Portúgal
Carta de Portúgal contendo as estradas
de Macadam e caminhos-de-ferro
Mappa das estaçoes em 31 de Dezembro de 1905
Mappa de Portúgal para o aútomobilismo
Itinerario para aútomoveis e cyclistas:
Lisboa, Santarem, Porto de Moz, Batalha e Leiria
Carta de Portúgal com a rede das estradas constrúídas ate Maio de 1909 e
com a divisao administrativa DECRETADA ATE 1900
Carta de Portúgal com a rede ferroviaria : principais termas e partes interessantes a visitar
Mappa excúrsionista de Portúgal
Carta das estancias thermo-minerais
de Portúgal
Mappa de Portúgal

Desenho/gravação/autoria
Beça, Jose A. F. de Madúreira; grav.
Martins, Alves e Egreja
Loúreiro, Henriqúe; Marinho, Pires;
Uniao Velocipedica
Real Institúto de Socorros a Naúfragos Portúgal

Ano
1901
1905
1905

Egreja, Manúel

1905

Castro, J.; Sociedade Portúgúesa de
Aútomoveis, ed. com.; Tipografia do
Anúario Comercial

1906

Portúgal. Direcçao Geral dos Trabalhos Geodesicos e Topograficos

1907

Pereira, Tavares

1907

Sociedade de Propaganda de Portúgal

1907

Pereira, Tavares

1908

O Secúlo

1909

A públicaçao, entre 1901 e 1909, do conjúnto identificado de cartas,
decorre essencialmente da necessidade de informaçao sobre o comboio, o
aútomovel oú a bicicleta, a medida qúe avançavam as infraestrútúras ferroviarias e rodoviarias. Corresponde a úm período de prodúçao massificada
de cartografia qúe chega a úm público alargado de residentes e visitantes
atraves dos meios de difúsao existentes. Rompendo com o conhecimento
exclúsivo dos militares e de algúns especialistas, o início de secúlo corresponde a úm período de identificaçao do país como úm todo tanto a partir da
capital e das visoes mais erúditas como de grúpos organizados qúe em excúrsoes oú a títúlo individúal vao alargando o conhecimento do país. Essa
procúra de conhecimento e de informaçao sobre Portúgal tradúz preocúpaçoes de desenvolvimento qúe transcendem a classe dirigente, passando a
envolver figúras de referencia da intelectúalidade nacional. Os grandes propositos de início do secúlo XX, passavam por desenvolver o país enqúanto
era fortalecida a identidade patria. O conhecimento do país tanto pela representaçao cartografica como pela visita, atraves da expansao do túrismo,
constitúíam instrúmentos essenciais da ideia de progresso reflectindo o encúrtar do país tanto porqúe se chega mais facilmente a capital como porqúe
a capital carece de mais e melhor informaçao sobre a “província”.

Entre as cartas públicadas e disponíveis no acervo digital da Biblioteca
Nacional o principal denominador comúm passa pela escolha da escala
1:2.000.000 para a maioria dos docúmentos públicados. Em sentido contrario evidencia-se úma grande dificúldade na úniformizaçao da informaçao,
tanto pela diversidade dos elementos referenciados como pelas omissoes
registadas.
Núm conjúnto relativamente restrito de cartas regista-se úma grande
diversidade de informaçao sobre as institúiçoes e os profissionais associados
as públicaçoes disponíveis no arqúivo digital da biblioteca nacional. A informaçao recolhida e organizada, no qúadro dois, corresponde a elementos múito variados a exemplo de coordenaçao e aútoria, gravaçao e desenho, editor,
públicaçao e escala. Nos dados disponíveis torna-se evidente úma grande diversidade de coordenadores, editores e promotores da públicaçao de cada
úm dos docúmentos. Apenas no plano da gravaçao existem pontos de contacto entre cartas atraves de Manúel Egreja e Tavares Pereira, ambos envolvidos
na gravaçao e desenho de úm número significativo de docúmentos, de acordo
com a informaçao disponível no catalogo da biblioteca nacional.

Qúadro 2. Elementos sobre a coleçao de cartas digitalizadas da BN de Portúgal (1901-1909)
Ano

Coordenação /
Autoria

Gravação /
Desenho

Editor

Publicação

Escala

1901

Jose A. F. de Madúreira Beça

Martins, Alves e Egreja

Manúel
Gomes

-

1:500.000

1905

-

M. Egreja
grv.

-

1905

Henriqúe Loúreiro

Jose Pires
Marinho

-

1905

Real Institúto de
Socorros a
Naúfragos

-

-

Ca Nac. Editora

1:2.100.000

1907

-

-

Lith. De
Portúgal

SPP

1:2.000.000

1907

-

-

-

1:2.000.000

1908

-

-

-

1:2.000.000

1909

-

A Editora
- Lisboa

Secúlo

1:500.000

Tavares Pereira
Tavares Pereira
-

Colonial Oil
Company
Uniao Velocipedica Portúgúesa

1:1.000.000
1:2.000.000

Uma das principais senao a principal faceta da múdança na transiçao do
secúlo XIX para o XX passoú pela profúnda múdança nas acessibilidades atraves do comboio, primeiro, e do aútomovel, depois. A revolúçao dos transportes
qúe teve lúgar permitiú conhecer úm país qúe permanecia ignorado da maior
parte dos portúgúeses em especial da intelectúalidade nacional. Depois dos
principais centros terem recebido o comboio, o aútomovel foi responsavel por
permitir conhecer os interstícios de úm país com múitas belezas natúrais, com
“pontos de interesse a visitar” oú “lúgares qúe merecem ser visitados”, de
acordo com os diferentes conteúdos das cartas públicadas.
Entre os meios de transporte a bicicleta granjeoú igúalmente inúmeros
adeptos permitindo ao país velocipedista entrar em ebúliçao. Com a difúsao da
bicicleta súrgiram as primeiras públicaçoes periodicas e os espaços dedicados a
novidade velocipedica, a exemplo de "O Velocipedista", fúndado no Porto em
Março de 1893, da abertúra do Velodromo Rainha D. Amelia nas "traseiras
do Palacio dos Carrancas" no Porto oú, ainda, da previsao de lúgar para
“patinagem e pista velocipedica” nos projectos da Rúa dos Banhos qúe visavam
potenciar o aproveitamento balnear da Povoa de Varzim de finais do secúlo XIX4.

4 Mario

G. Fernandes, 2005, p. 132.

Daí, basta úma cúrta pedalada ate a públicaçao, em 1905, da "Carta
de Portúgal contendo as estradas de Macadam e caminhos-de-ferro" "...
para comemorar o 6º aniversario da fúndaçao da Uniao Velocipedica Portúgúeza", com ampla informaçao sobre as estradas secúndarias transitaveis. A rapida penetraçao da bicicleta em grande medida tera sido impúlsionada pelas competiçoes realizadas desde as últimas decadas do secúlo
XIX ate aos percúrsos e as ligaçoes pioneiras de “aventúreiros” ao longo
do país oú de Lisboa a Paris.
A carta da "Colonial Oil Company" tradúz oútra dimensao do fúlgor
qúe percorria a sociedade portúgúesa. Importadora e distribúidora de gasolina, a empresa patrocina a públicaçao da carta núma altúra em qúe o aútomovel e, de úm modo geral, a revolúçao tecnologica avança chegando aos
mais reconditos e interessantes lúgares de Portúgal, deslúmbrando aqúeles
qúe conheciam tao so as maravilhas do estrangeiro e desconheciam o país
profúndo, do Geres a Madeira.

O túrismo nas palavras de Leonildo de Mendonça e Costa constitúía no
início do secúlo XX úma poderosa alavanca para o desenvolvimento do país.
Atrair visitantes a Lisboa oú ao resto de Portúgal, provenientes da Eúropa
oú da America do Súl, seria úma forma adeqúada de criar as estrútúras e os
eqúipamentos de acolhimento e sobretúdo as condiçoes para dar a conhecer
úm país por descobrir.
O discúrso da Sociedade Propaganda de Portúgal incidia tanto na formaçao hoteleira como, sobretúdo, na divúlgaçao de docúmentos qúe dessem a
conhecer de forma circúnstanciada as características do país, em particúlar o
país servido pela rede de caminho-de-ferro. Assim, o “Mappa excúrsionista de
Portúgal” foi úm dos instrúmentos dessa propaganda dando a conhecer lúgares a visitar e discriminando praias e termas. Difúndido nos comboios e estaçoes de caminhos-de-ferro tinha como objetivo principal orientar o visitante
na descoberta de Portúgal.
Foi úm período qúe corresponde igúalmente ao súrgimento de grandes hoteis por todo o país, nas cidades, nas praias e nas termas, assim como,
de forma particúlarmente simbolica, úma fase de consolidaçao da identidade patria, consúbstanciada, entre oútras formas, no levantamento e classificaçao dos principais monúmentos nacionais.
As cartas qúe centraram a nossa atençao sao, assim, qúer o resúltado
do aprimoramento tecnico, da vontade de identificar e de dar a conhecer úm
país, com gentes e historia, qúe se desagrega perante as fractúras políticas e
os atavismos ancestrais, como sao símbolos da modernidade qúe se introdúzia nos mais diferentes domínios de actividade. Sao a representaçao de úm

país qúe se encúrtava, de modo ate entao impensavel, com a vertigem da velocidade, qúe impúlsiona para o conhecimento e a divúlgaçao de Portúgal.
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