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Desde os seus primeiros trabalhos que o Prof. José Marques dedicou par-
ticular atenção às interpretações cartográficas elaboradas a partir de fontes
históricas. O seu profundo conhecimento sobre muitos e diversificados acervos
documentais permitiu-lhe seleccionar e analisar textos-chave para a História
Medieval, mas também para a Geografia Histórica de Portugal. Neles e a par-
tir deles procurou reconstituir e compreender a organização dos espaços do
passado.

O breve exercício cartográfico que decidimos construir pretende apenas ser
um complemento e ilustração à bibliografia científica do Prof. José Marques, de
modo a tornar mais fácil a apreensão, através das imagens, dos interesses temáti-
cos e geográficos do autor.

Partimos da Bibliografia do Professor Doutor José Marques existente na
Biblioteca Central (Porto, 2003), organizada pela Biblioteca Central da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, aquando da homenagem que a
referida Faculdade prestou àquele Professor, em Junho de 2003. A lista dos 187
títulos permitiu-nos chegar às obras e, da sua consulta resultou o universo da
informação seleccionada e tratada. Assim, não foram considerados os trabalhos
ausentes na instituição, nem os posteriormente editados. Pensamos que a ele-
mentaridade das nossas opções metodológicas justifica que não seja necessário
qualquer comentário aprofundado às imagens conseguidas.

O gráfico da evolução do número de obras publicadas pelo autor (Fig. 1),
demonstra esse trabalho constante e profícuo que lhe conhecemos. O sectogra-
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ma em que se repartem os seus temas de eleição (Fig. 2), confirma a atenção con-
cedida à História da Igreja em Portugal, onde o Arcebispado de Braga tem um
particular papel, mas onde a História das Instituições Monásticas tem também
um forte peso. Aliás, a classificação não foi fácil perante a diversidade e a inter-
relação dos aspectos abordados em muitos dos estudos.

Aos temas correspondem espaços (sub-regionais, regionais, nacionais) e
lugares, da aldeia à grande cidade. Através da Fig. 4, não será difícil imaginar
sucessivos “anéis” concêntricos, do centro para a periferia, correspondentes a
distintos graus de interesse geográfico por parte do autor: o Alto Minho, o Entre
Douro e Minho, o Norte de Portugal ou o medievo Arcebispado de Braga e, já
no quadro peninsular, Portugal rodeado dos reinos hispânicos mais próximos,
Galiza, Leão, Castela e Andaluzia. Os lugares estudados concentram-se, natu-
ralmente, no Entre Douro e Minho, com o núcleo forte e centralizador do triân-
gulo Braga-Guimarães-Barcelos, e os pontos extremos de Melgaço e Porto,
explicáveis pela biografia do autor.

Finalmente, as Figs. 3 e 5 ilustram a repartição geográfica da edição das
obras do Prof. José Marques. Marcadamente nacional, ela divide-se entre os dois
grandes centros editoriais do Norte – Porto e Braga –, mas também e densa-
mente, por quase todas as sedes concelhias do Entre Douro e Minho. O interes-
se do historiador pela História Regional e Local está aqui bem patente, provan-
do igualmente que esse interesse é vivido junto das populações e das instituições
locais que o consideram um dos seus.

FFiigg..  11  --  Publicações do Prof. Doutor José Marques, 1976-2003
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FFiigg..  22  --  Temas estudados pelo Prof. Doutor José Marques, 1976-2003

FFiigg..  33  --  Locais de edição das obras do Prof. Doutor José Marques, 1976-2003
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FFiigg..  44  --  Espaços ibéricos nas obras do Prof. Doutor José Marques, 1976-2003

Nota: Não foram figurados os seguintes espaços: Brasil(1) e Mediterrâneo(1).
Fonte: Biblioteca Central da FLUP, Bibliografia do Professor Doutor José Marques existente na

Biblioteca Central, Porto, FLUP, 2003.
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FFiigg..  55  -- Locais de edição, em Portugal, das obras do Prof. Doutor José Marques, 1976-2003

Fonte: Biblioteca Central da FLUP, Bibliografia do Professor Doutor José Marques existente na
Biblioteca Central, Porto, FLUP, 2003.




