
 
 

 

Francisco Roque de Oliveira 
 

É doutor em Geografia Humana pela Universitat Autônoma de Barcelona (2003) e Professor Auxiliar do Instituto de 

Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, prestando também colaboração docente nas 

Licenciaturas em Estudos Asiáticos e Estudos Africanos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É 

investigador integrado do Centro de Estudos Geográfico da Universidade de Lisboa (CEG-IGOT-ULisboa), 

investigador associado do Centro de Humanidades (CHAM-FCSH) da Universidade Nova de Lisboa e da 

Universidade dos Açores e membro correspondente da Academia de Marinha (Lisboa). As suas publicações mais 

recentes são dedicadas a temas de História da Geografia e da Cartografia, urbanismo colonial português e bibliografia 

geográfica europeia sobre Macau e a China das dinastias Ming e Qing. Presentemente, coordena a equipa 

portuguesa do Projecto de Investigação FCT/CAPES «Saberes geográficos e geografia institucional: 

influência e relações recíprocas entre Portugal e o Brasil no século XX», desenvolvido em conjunto pelo 

Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 

a Universidade Federal Fluminense.  

É editor dos livros Mapas de metade do mundo. A cartografia e a construção dos espaços americanos: 

séculos XVI a XIX (com Héctor Mendoza Vargas) (Universidade de Lisboa e Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2010), Leitores de mapas: dois séculos de história da cartografia em Portugal (Biblioteca Nacional de 

Portugal, CEG e CHAM, 2012), Cartógrafos para toda a Terra. Produção e circulação do saber cartográfico ibero-

americano: agentes e contextos (Biblioteca Nacional de Portugal, CEG e CHAM, 2015) e Percepções europeias da 

China dos séculos XVI a XVIII. Ideias e imagens na origem da moderna Sinologia (CEG e Palácio Nacional de 

Mafra, 2017). É autor de diversos artigos em livros e revistas académicas sobre a vida e obra de Jaime Cortesão, entre 

os quais destacamos «Método geográfico, cartografia e geopolítica: a propósito da reedição da História do Brasil nos 

velhos mapas de Jaime Cortesão» (Anais de História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa, 2010), «Jaime 

Cortesão no Itamaraty: os Cursos de História da Cartografia e da Formação Territorial do Brasil de 1944-1950» 

(Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 2014) e «A ‘Ilha 

Brasil’ de Jaime Cortesão: ideias geográficas e expressão cartográfica de um conceito geopolítico» (Biblio 3W. 

Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2017). 
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