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CADERNOS DE GEOGRAFIA
Coimbra, IE G, 1986- n.• 5

FUNDO BIBLIOGRAFICO DOUTOR FERNANDES MARTINS
FERNANDO REBELO
MARIO A NTUNES DE MATOS

Se ainda estivesse fisicamente entre n6s, o Professor Doutor Alfredo
Fernandes Martins 1 teria completado 70 anos de idade no passado mes
de Janeiro. Atingiria, pois, a sua jubilacao.
Acreditamos, porem, que essa jubilacao iria decorrer do modo mais
discreto possivel. Talvez ficasse assinalada, apenas, por «urn simples almoco
entre amigos num restaurante dos arrectores de Coimbra» como, pelo menos
uma vez, prevendo essa eventualidade, nos chegou a dizer em jeito de aviso ...
Respeitando, portanto, as suas ideias sobre festas de homenagem, nao
pretendemos fazer, agora, qualquer sessao em memoria daquele que foi,
indubitavelmente, um dos maiores nomes da Geografia portuguesa e,
durante quarenta anos, professor ilustre da nossa Faculdade.
Mas a sorte bafejou-nos. Esta quase a completar-se urn ano desde a
data em que os herdeiros do Doutor Fernandes Martins, seus filhos Drs. Paula

t
V. Fernando REBELO, «Professor Doutor Fernandes Martins (1916-1982)»,
Bib los, 58, 1982, p. 521-523; Orlando RIBEIRO, «Alfredo Fernandes Martins (1916-1982)»,
Finisterra, 17 (34), 1982, p. 349-352; Maria Eugenia MoREIRA, «Fernandes Martins, o
Professor», Finisterra, 17 (34), 1982, p. 353. Em homenagem ao Doutor Fernandes Martins,
o Instituto de Estudos Geograficos publicou o primeiro numero de Cadernos de Geogra.fia
(Cfr. Fernando R EBELO, <<Nota de Abertura», Cadernos de Geogro.fia, l , 1983, p. 3-5) exclusivamente com tres dos seus mais belos e menos conhecidos trabalhos. Tambem em sua
homenagem, a Faculda de de Letras de Coimbra dedicou-Jhe tres numeros seguidos da
Biblos; nos dois ja publicados, V., por exemplo, Fernando REBELO, «A Geografia Fisica
em Coimbra- Contribuicao para o conhecimento da vida e obra do Professor Doutor Fernandes Martins», Biblos, 59, 1983, p. 62-83; Jorge GASPAR, «A prop6sito do ruralismo e
urbanismo em Geografia ou Fernandes Martins ge6grafo da cidade», Biblos, 60, 1984,
p. 1-6; J. V. Silva PEREIRA, «Alfredo Fernandes Martins- testemunho de urn discipulo»,
Biblos, 60, 1984, p. 7-12.
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Maria de Avelar Fernandes Martins e Alfredo de A,velar Fernandes Martins,
tiveram a generosidade de oferecer ao Institute de Estudo$ Geograticos uma
parte significativa da biblioteca que ao longo de decenios foi constituindo
e que tantas e tantas vezes havia posto a disposir;ao dos alunos e dos
colegas I.
Podemos, assim, ir muito alem da homenagem pontual, da comemora<;:ao
da efemeride que rapidamente se esquece. Colocando os mais importantes
dos seus livros em tres estantes, devidamente assinaladas, na Sala de Leitura
do Institute, estamos certos de salientar, bern melhor do que em qualquer
sessao de homenagem, alguns dos valores que tanto nos tocaram durante
anos de convivio - o elevado nivel cultural e cientifico do Doutor Fernandes
Martins, o seu profundo gosto pelo ensino, a dedica<;:ao que constantemente
demonstrava pelos estudantes.
No total, recebemos 2 523 especies bibliogra.ticas, das quais 1 974 (78,2 %)
correspondem a livros e separatas e 549 (21 ,8 %) a publica<;:oes peri6dicas
e Aetas de reunioes cientificas.
Como seria de esperar, do conjunto constituido por livros e separatas
predominam OS trabalhos ligados a Geogra:fia Fisica e Ciencias afins (39,8 %);
seguem-se os que se relacionam com Geografia Humana, Econ6mica, Politica
e Social e, igualmente, Ciencias afins (31 ,5 %), o que tambern nao admira
a quem teve a oportunidade de privar com o Doutor Fernandes Martins.
Geografia Regional (e ai incluimos monogra:fias diversas, estudos sobre Coimbra e sua regiao, sobre Portugal, paises tropicais e outros paises) tambem
esta razoavelmente representada (19,6 %), mas claramente separada dos
trabalhos que poderao considerar-se de Geografia Geral, Teoria e Hist6ria
da Geografia e Ensino (5,8 %). Poucos trabalhos apresentam caracteristicas
que nos imper;am de os englobar em qualquer dos quatro grupos referidos (3 %).
Quanto as publica<;:oes peri6dicas e Aetas de reunioes cientificas muitas
ila<;:oes se poderiam tirar sobre os interesses revelados em momentos diferentes da sua vida pelo Doutor Fernandes Martins. Sem pretendermos
aprofundar o tema, ate porque terao sido sempre muitos mais os trabalhos
que estudou para Ia dos que ia adquirindo, achamos, todavia, curioso o
u-umero elevado de exemplares de «La Geographie, Terre, Air, Mer» (70),
de «A Terra» (34) e de «Geographical Magazine» (26), todos referentes aos

L A titulo de exemplo, em 1982, o Doutor Fernandes Martins tinha a disposicao
dos alunos, numa das estantes da Sala de Leitura, uma prateleira cheia de livros seus, na
maior parte destinados a disciplina de Geografia Politica que entao leccionava.
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anos 30, anos da sua juventude, anteriores mesmo a Licenciatura I. Nlio
deixa de ser significative, tambem, o numero de exemplares das «Comunica~oes dos Servi<;os Geologicos» (41) do «Boletim da Sociedade Geologica» (31)
e das «Memorias e Noticias» (25), por vezes repetidos, por vezes com faltas,
mas atravessando diversas fases da sua vida, desde os principios dos anos 40,
antes e depois do Doutoramento 2.
Livros ou separatas, exemplares de revistas ou Aetas de reunioes cientificas, todas estas especies que outrora pertenceram ao Doutor Fernandes
Martins vieram enriquecer o patrimonio do Institute de Estudos Geograficos.
Nuns cases, ampliando colec<;oes ja existentes (cases, por exemplo, da velha
Colec<;lio Labor, de Barcelona, dos «Livros Guia>> do Congresso Internacional
de Geografia de Lisboa, etc.), noutros cases, refon;ando-as (cases, por exemplo, da «Finisterra», das «Comunica<;oes» e das «Memorias» dos Servi<;os
Geologicos, das «Memorias e Noticias», etc.), mas sempre enriquecendo-nos
com trabalhos que dificilmente poderiamos hoje obter, o «Fundo Doutor Fernandes Martins» passani, em breve, a desempenhar a sua funclio - apoiar
o ensino e a investiga~lio da Geografia mantendo bern viva a lembranca do
ilustre e saudoso Professor.

J 0 Doutor Fernandes Martins licenciou-se em Julho de 1940: V. Alfredo Fernandes
MARTINS, 0 esfor{:o do homem na bacia do A1ondego, Coimbra, 1940.
2 0 Doutoramento ocorreu em Julho de 1949: V. Alfredo Fernandes MARTINS,
Maci{:o Calcaria Estremenho- Contribui{:iio para um estudo de Geografia Fisica, Cairnbra, 1949.
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