CORONELLI, Vincenzo Maria, 1650-1718
1650

Isole Canarie possedutte da S. M. Cattolica, e descritte dal P. M. Coronelli M. C. Cosmografo
della Serenissima Repub. di Venetia … ; Isola di Madera, ò du Bois la piu settentrionale delle
Canarie scoperta nel 1420 da Gion Consaluez, e Tristano Varez per nome dell’Infante Henrico
di Portogallo ; Veduta della citta di Fanchal nell’Isola di Madera [material cartográfico]. Escala
[ca 1 : 421 000 – ca 1 : 2 500 000], 10 Miglia d’Italia = [4,4 cm] e 100 Miglia d’ Italia
It
= [7,5 cm].
[In Venetia : Vincenzo Coronelli, 1696-1697].
1696 1697]. 2 mapas e 1 vista numa folha : gravura sobre
cobre aguarelado ; 450 x 602 mm.
Inv. 715

Retirado de “Isolario dell’Atlante Veneto”
Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718),
(1650
franciscano, cosmógrafo veneziano, cartógrafo, editor e
enciclopedista, ficou conhecido pelos seus atlas e globos. Em 1678, Coronelli foi contratado
para fazer um conjunto de globos terrestres e celestes por Ranuccio II Farnese, duque de
Parma, este ficou tão impressionado que o nomeou seu teólogo. Também foi convidado pelo
Cardeal César d’Estrées, amigo e conselheiro de Luís XIV e embaixador de Roma, para ir para
Paris, em 1681, construir um par de globos para o rei. Estes globos encontram-se
encontram expostos na
Biblioteca Nacional François
çois Miterrand em Paris. Foi fundador da Academia de Argonautica e
da primeira Academia Cosmográfica.
Este mapa faz parte da obra de Coronelli “Isolario dell’Atlante Veneto”. Na margem esquerda,
mapa da “Isole Canarie …” encimado por título inserido em cartela com elementos vegetais.

Na margem direita, panejamento simulando dobragem, com o mapa da “Isola di Madera …” na
parte superior e, na parte inferior, a vista da cidade “Veduta della citta di Fanchal nell’Isola di
Madera”.
O mapa referente à Ilha da Madeira encontra-se à escala de ca. 1 : 421 000 e o das Ilhas das
Canárias à escala de ca. 1 : 2 500 000, este último inclui ainda escalas gráficas de: “65 Leghe di
Francia”, “42 Leghe di Spagna”, “36 Leghe d’Alemagna” e “26 Leghe Comuni di Mare”.
Mapa muito rico em beleza e na profusão de legendas com informações de carácter histórico
completando a representação cartográfica. Primeiramente, Coronelli faz-nos a representação
do arquipélago das Canárias com um grupo setentrional composto pelas ilhas da Madeira,
Porto Santo e Deserta, e a sua localização face à costa ocidental africana. Surge-nos também
com uma ampliação de um pormenor da representação da ilha da Madeira onde se destaca a
profusão dos topónimos inscritos ao longo do litoral. Por último, faz ainda a representação,
sob a forma de um misto entre planta e vista panorâmica, a cidade do Funchal.
Há uma outra legenda importante que convém destacar, pela importância das informações
sobre geografia e cartografia nela contidas “Li Francesi, c’hano molto contribuito alla
perfettione della geografia stabilirono il Prim Meridiano nella parte piu occidentale dell’Isola
del Ferro secondo il Decreto di Luigi 13, che lo fece publicare nel 1634, al quale ho’piu
conformato tutta la mia geografia”.

