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Resumo 

Na senda da tradição comemorativista dos descobrimentos, heróis e mitos da expansão portuguesa, um 
ano após o fim da 2.ª Guerra Mundial, o Estado Novo promoveu um evento comemorativo da chamada 
série dos centenários dos 500 anos, mais precisamente da descoberta da Guiné em 1446, evocativo da 
passagem do navegador-mártir Nuno Tristão para além do Cabo Roxo e da eventual chegada portuguesa 
ao território da actual Republica da Guiné Bissau. 

Contudo, evocações e efemérides não são simples actos de recordar e comemorar o passado e idealizar 
o futuro mas actos de reinventar os acontecimentos pretéritos em função das realidades do presente. A 
colónia de Guiné, apesar dos grandes avanços nas décadas de 20 e 30 em termos económicos, políticos, 
administrativos e de infraestruturas após as campanhas militares de Soveral Martins e sobretudo de 
Teixeira Pinto permanecia marginal e periférica em termos coloniais nacionais e internacionais. 
Expressão dessa posição ultraperiférica foi a exclusão da Guiné do périplo africano do ministro das 
colónias Marcelo Caetano em 1945, uma vez a realidade guineense não se coadunava com a imagem 
que Portugal queria passar da sua política colonial em termos internos e externos. Como mero exemplo 
do atraso guineense, o porto de Bissau não tinha ainda um cais de acostagem para os navios mercantes, 
desembarcando os passageiros em escaleres e as mercadorias aos ombros dos africanos. 

Após o fim da 2.ª Guerra Mundial, urgia assim refazer a imagem da Guiné tanto interna como 
externamente e acelerar alguns melhoramentos materiais pelo que se foi rebuscar ao passado o evento 
da tese oficial da descoberta do actual território da Guiné Portuguesa pelo navegador henriquino Nuno 
Tristão em 1446 para comemorar o V centenário do descobrimento da Guiné, a mais antiga colónia 
portuguesa. Estas comemorações desdobraram-se num grande conjunto de eventos, tais como 
exposições, eventos festivos solenes, lançamento de obras, descerrar de estátuas, reportagens e artigos 
de imprensa mas também, e chegamos aqui à vertente que aqui estará em análise numa série de 
acontecimentos e programas científicos de que se destacam a criação do Boletim Cultural da Guiné 
Portuguesa, do Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, Missão Antropológica e Etnológica, publicações 
científicas e pelo congresso comemorativo do V Centenário do Descobrimento da Guiné. O objectivo 
desta comunicação é precisamente analisar este congresso promovido pela Sociedade de Geografia de 
Lisboa nas vertentes da sua organização, temáticas científicas, autores e sobretudo da imagem que este 
discurso científico pretendeu projectar sobre Portugal, a Guiné e os guineenses.  
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