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Orlando Ribeiro, Itinerâncias de um Geógrafo comemora o centenário do nascimento de 
Orlando Ribeiro (1911-1997), transportando para o século XXI a memória deste geógrafo 
português e a sua obra de incontornável valor universal. 

Em forma de viagem, o documentário aborda a vasta obra de Orlando Ribeiro, construída a 
partir de um grande amor pela Geografia Física e Humana. A vida e a obra desta personalidade 
portuguesa do séc. XX são narradas na primeira pessoa, utilizando excertos de textos do 
próprio autor sustentados pelo depoimento de personalidades com que se cruzou durante a 
sua vida e carreira profissional. 

O documentário recorreu entre outros documentos de Orlando Ribeiro aos seus cadernos de 
campo e às fotos da sua inseparável Leica, e, no contexto do colóquio internacional, 
Conhecimento e Ciência Colonial, importa destacar o livro A Ilha do Fogo e as suas erupções, 
que constituiu um testemunho fundamental para a realização do excerto do documentário 
dedicado as Ilhas de Cabo Verde. 

Os autores e realizadores deste documentário numa perspetiva do Olho do Geógrafo 
colocaram a câmara a viajar pelos lugares que o mestre Orlando Ribeiro ajudou a 
compreender e a amar, sendo a Ilha do Fogo um dos locais onde voltámos … 
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1Com o patrocínio da Ciência Viva e da Fundação Gulbenkian. Coprodução da B’lizzard e da RTP2 e com 

a CIDAADS como produtora associada. Mais informações em: 
http://doc-orlandoribeiro.blogspot.com/2011/01/exibicao-na-rtp2.html 
2 Doutor em Ensino da Geografia no domínio da Educação para o Desenvolvimento Sustentável; Mestre 
em Geografia Física e Ambiente; Investigador no CEG/IGOT/UL; Presidente da Associação CIDAADS 
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Formadores professores. 
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