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Mensagem do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra

Na qualidade de atual Reitor da Universidade de Coimbra, não podia deixar de, em nome 
desta instituição, deixar uma palavra de muito apreço ao Doutor Fernando Rebelo por ocasião 
da sua jubilação. Enquanto Professor da Universidade de Coimbra ao longo de mais de 40, anos 
foi reconhecido como um mestre especialmente dotado para a função docente, transmitindo 
aos seus estudantes todo o seu entusiasmo pela geografia e, acima de tudo, a sua sede de 
saber.

Quero no entanto realçar sobretudo a sua generosa disponibilidade para, muitas vezes 
em detrimento da vida pessoal, desempenhar diferentes cargos de responsabilidade na 
Universidade de Coimbra, em particular como Vice-Reitor (1986-1996) e depois como Reitor 
(1998-2002). Vindo na sequência de dois reitorados marcantes, a sua ação como Reitor ocorreu 
numa fase de transição entre o modelo anterior e uma visão da Universidade mais aberta e com 
maior necessidade de encontrar o seu próprio caminho e o seu próprio financiamento, num país 
e num mundo onde as fronteiras se alargaram enormemente, graças a dois fenómenos 
simultâneos que foram a entrada de Portugal na União Europeia e a comunicação eletrónica. A 
sua demissão em 2002, resultante quer das limitações orçamentais impostas pelo governo 
(antecipando a duríssima situação que vivemos atualmente), quer de contradições no 
funcionamento interno da comunidade universitária, mostrou da parte do Reitor Fernando 
Rebelo uma grande clarividência na compreensão da dinâmica das forças em presença na 
Universidade e, por essa via algo dramática, conseguiu forçar a Universidade a fazer escolhas 
difíceis que não podiam mais ser adiadas. A reorientação que de facto ocorreu nos anos 
seguintes, decisiva para a Universidade, teria sido muito mais difícil sem este impulso seminal 
de um Reitor com um conhecimento profundo da sua instituição.

Durante o seu mandato soube aliás lançar sementes para o que teria de ser essa nova fase 
da Universidade, em alguns aspetos físicos como o início das obras no polo III, mas acima de 
tudo em aspetos imateriais, como é o caso do lançamento da mostra/semana cultural da 
Universidade, a criação do Instituto de Investigação Interdisciplinar, que tem vindo a trilhar um 
caminho difícil e inovador no desenvolvimento da investigação científica, o relançamento da 
Imprensa da Universidade que, através da UC-Digitalis, nos está a recolocar no centro da 
divulgação de conhecimento em língua portuguesa, ou o lançamento de ações precursoras da 
classificação como património da humanidade, bem simbolizadas pela retirada dos automóveis 
do pátio da Universidade.

Por tudo isto e muito mais, a Universidade de Coimbra tem o dever de lhe agradecer e, 
justamente, prestar esta homenagem por ocasião da sua jubilação.

João Gabriel Silva 
Reitor da Universidade de Coimbra
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Mensagem do Diretor da Faculdade de Letras

Numa Universidade plurissecular como a Alma Mater Conimbrigensis, há rituais que se 
enraízam e não devem ser quebrados. É que eles não significam, obrigatoriamente, uma atitude 
conservadora e rotineira. Tanto mais quanto, como hoje bem sabe quem os estuda, são 
momentos propícios para a afirmação de ruturas e formas de contestação. Acresce que têm 
ainda outras dimensões essenciais: alimentam a consciência de pertença a uma instituição, 
promovem e definem a identidade de quem neles se integra e, por último, mas não menos 
importante, estimulam a festa, que implica convívio e quebra da norma. Em suma, são 
congregadores e dão vida às instituições que a eles se consagram e os consagra.

Na Universidade de Coimbra, um desses rituais maiores é a Última Lição de um dos seus 
professores. Nele encontram-se e cruzam-se sinais múltiplos que vão desde o balanço de um 
percurso de docência, à sinalização de um legado de saberes que se deixa, passando pela 
congregação de diversas gerações de estudantes e colegas, assinalando a despedida de um 
tempo que foi para dar lugar a nova fase de uma vida que está sempre pronta para novas e 
gratificantes dimensões. Mas é também um ritual que implica formas significantes de 
gratidão. 

É nestas múltiplas dimensões que deve ser celebrada a jubilação do Doutor Fernando 
Rebelo. O seu longo e rico percurso académico no hoje designado Departamento de Geografia, 
onde se projetou nacional e internacionalmente no domínio da Geografia Física, bem como a 
sua profunda dedicação e amor à Faculdade de Letras e à Universidade de Coimbra não precisam 
de ser aqui recordados nem salientados, pois são publicamente reconhecidos e, perdoe-se-me 
o lugar comum, “falam por si”. 

Cumpre às instituições que tiveram o privilégio de receber entre os seus quem, no 
exercício das suas atribuições, tanto contribuiu para se prestigiar - a si e a elas - assinalá-lo, 
como faziam os antigos romanos ao marcar os dias fastos com uma pedra branca. A justíssima 
homenagem que com este livro se presta ao Doutor Fernando Rebelo é o sinal – “a pedra 
branca” – que o testemunha. O atual diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
tem o gosto de se associar a ela para, com singeleza mas um profundo sentido de reconhecimento, 
agradecer ao insigne Professor tudo o que deu a esta sua casa, que, estou certo, continuará a 
ter disponibilidade para servir. A recetividade que aqui manifesto para que perpetue esta 
ligação, no quadro da sua disponibilidade, é, assim creio, o mais eloquente modo de demonstrar 
o quanto o estimamos e apreciamos o que já nos deu.

José Pedro Paiva
Diretor da FLUC
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Mensagem do Diretor do Departamento de Geografia

Desde o início da sua carreira académica, o Professor Doutor Fernando Rebelo sempre 
esteve ligado à Geografia de Coimbra, primeiro como estudante e, depois, como professor, até 
à sua jubilação.

Mesmo quando desempenhou funções de relevo na Universidade de Coimbra, quer como 
vice-Reitor, quer como Reitor, numa se desligou do Departamento de Geografia (ao tempo 
Instituto de Estudos Geográficos), onde continuou a leccionar, designadamente a disciplina de 
Geografia Física de Portugal, mantendo sempre um estreito e afetuoso relacionamento com os 
alunos, o que lhe granjeou grande estima e consideração por parte das sucessivas vagas de 
estudantes que tiveram o privilégio de o ter como Professor.

Pedagogo por natureza, os ex-alunos sempre referem a excelência das suas aulas, muitas 
delas abrilhantadas com relatos das suas numerosas viagens pelo mundo, a qual lhe permitiu 
ganhar o afeto da generalidade dos seus estudantes e que, na maioria dos casos, se prolongou 
muito para além do tempo de licenciatura.

Para tal muito contribuiu a elevada qualidade do ensino que ministrou, através do 
estímulo e do envolvimento dos estudantes nas diferentes unidades curriculares que leccionou 
e que foram muitas ao longo de quase cinquenta anos de atividade letiva no Instituto de Estudos 
Geográficos/Departamento de Geografia.

Mas, se o serviço docente é a primeira das funções de um Professor, as atividades de 
investigação científica e de gestão universitária complementam essas funções e, também nelas, 
o Doutor Fernando Rebelo se empenhou ativamente, tendo deixado um vasto legado científico, 
através de numerosas publicações, desde artigos em revistas, comunicações em atas de congressos, 
até vários livros de sua autoria, do mesmo modo que o seu envolvimento nas tarefas de gestão 
universitária muito contribuiu para a promoção internacional da Universidade de Coimbra.

Por tudo isto e por muito mais que não pode ser expresso nestas breves linhas, o Doutor 
Fernando Rebelo honrou o Departamento de Geografia, a que pertence, e com a sua jubilação 
cria uma lacuna que será muito difícil de preencher.

Em boa hora a Comissão Científica do Departamento de Geografia decidiu promover esta 
justa homenagem, juntando nesta obra um valioso conjunto de contributos para a área científica 
em que o homenageado mais se notabilizou e que, apesar de volumosa, não contempla todas as 
intenções manifestadas, dado que as últimas já não puderam ser incluídas. 

Estamos gratos ao mestre, colega e amigo, por tudo quanto nos ensinou e, por isso, lhe 
dedicamos este singelo contributo, pelo meio século da sua vida que passou connosco, dedicado 
à causa da Geografia e, em particular, à Geografia de Coimbra, os últimos dos quais centrados 
no progresso das “Ciências do Risco”, tendo sido por sua vontade expressa que esta obra lhes é 
também dedicada. 

Obrigado pelas sementes que foi lançando ao longo duma extensa e brilhante carreira, 
muitas das quais já germinaram e estão a frutificar através das várias gerações de geógrafos que 
formou.

Luciano Lourenço
Diretor do Departamento de Geografia
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Mensagem da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra

A 24 de Junho de 1998, o Professor Doutor Fernando Manuel da Silva Rebelo inicia o seu 
mandato como Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra.

Mais tarde, a 21 de Abril de 1999, toma posse como Presidente da Assembleia Geral da 
Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, mantendo a tradição que vinha desde a fundação 
da associação de que o Magnífico Reitor detinha também este cargo.

Mesmo depois da sua demissão como reitor manteve-se na presidência da Assembleia 
Geral da AAEC, sucessivamente, até 2010, altura, em que por imperativo de novos estatutos o 
abandonou.

Foi, então, convidado a presidir ao Conselho Fiscal, cargo que mantém até hoje, já em 
2º mandato que terminará em 2016.

A sua acção como Presidente da Assembleia Geral foi pautada pelo apoio incessante à 
expansão da AAEC levando à criação das AAEC de âmbito regional definido, assim se designam 
estatutariamente, em Braga, Lisboa, Porto, Madeira, Alto Mondego, Vale do Sousa, Cabo Verde, 
numa estratégia de, ao criá-las, manter uma união forte dos antigos estudantes de Coimbra, e, 
ao mesmo tempo, dar apoio à fundação de novas universidades de que a Universidade de 
Coimbra, lembremos, foi a 1ª de língua portuguesa.

Sempre presente em todos os momentos, as suas palavras serenas têm levado, ao longo 
destes anos, a consensos que, assim, até parecem fáceis de obter.

Os seus conselhos sábios são respeitados e dão fruto o que se tem reflectido na vida da 
Associação.

Os seus pareceres, duma rectidão absoluta, são gratificantes para quem procurou e 
procura levar mais longe o nome da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra.

Falta apenas ao Professor Fernando Rebelo ocupar o cargo de Presidente da Direcção da 
AAEC. Mas, quem sabe? Talvez, com certeza, num futuro próximo.

Augusto Roxo
Presidente da Direcção da AAEC
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Mensagem da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa 
Nacional

Por ocasião da Jubilação do Professor Doutor Fernando Rebelo, Ilustre Geógrafo da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em nome do Presidente da Direção Nacional 
da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional (AACDN), Tenente General Pires 
Mateus, e também em representação da Delegação Centro, é com muito gosto e Honra que me 
ocorre dizer :

Que se trata de um Cidadão de Excelência que prestigia as instituições a que está ligado, 
com particular relevo para o tempo em que foi Reitor da Universidade de Coimbra (UC), onde, 
para o meio não académico, deu um forte sinal de ser promotor/acelerador da dinâmica de 
mudança positiva com vista ao ajustamento da UC aos novos desafios.

Que, enquanto Sócio Honorário da AACDN, naturalmente um dos muitos reconhecimentos 
institucionais que constituem o seu vasto currículo, sempre manteve relações de muita 
cordialidade, incentivo e colaboração com a AACDN e seus representantes.

Finalmente, - e seja-me permitida a invocação do pequeno relacionamento pessoal -, 
que sempre se apresentou com a simplicidade e o discurso de compreensão profunda dos 
pequenos e grandes problemas nacionais, como só conseguem os sábios, que se mantêm 
estudiosos atentos e comprometidos com os destinos do nosso País.

Para a nova etapa da “vida curricular” do Professor Doutor Fernando Rebelo, que 
desejamos continue ao serviço do nosso país e da ciência, vão os  nossos melhores votos de 
felicidades pessoais, familiares, profissionais e sociais.

Aires Francisco
Presidente da Delegação Centro da AACDN
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Mensagem da Associação Portuguesa de Geógrafos

Os desafios da Geografia são muitos e complexos, não fosse ela a Ciência de todos nós. 
Com efeito, tudo acontece algures, tudo está interrelacionado, mas a dimensão territorial dos 
fenómenos e a sua interpretação à luz da Geografia criam condições para um melhor 
entendimento do território, do nosso território!

Não há sociedade de futuro sem território. Por mais que se procure e se tenha alcançado 
a desmaterialização de algumas componentes funcionais da sociedade, a sua dimensão 
territorial jamais se extinguirá e a Geografia também.

Os desafios da sociedade são os desafios da Geografia. Fala-se no crescimento inteligente, 
no sentido de se promover o conhecimento, a inovação, a educação e a sociedade digital; fala-
se no crescimento sustentável, no sentido de tornar a nosso aparelho produtivo mais eficiente 
em termos de recursos, ao mesmo tempo que se reforça a nossa competitividade; e fala-se no 
crescimento inclusivo, no sentido de se aumentar da taxa de participação no mercado de 
trabalho, a aquisição de qualificações e luta contra a pobreza.

Também a capacitação e consciencialização do Cidadão para com o território, nas suas 
múltiplas perspectivas, materiais e imateriais, é uma responsabilidade do Geógrafo, seja no 
plano profissional, no plano da investigação e desenvolvimento ou no plano do ensino e da 
formação.

Destes e de muitos outros desafios está o Professor Fernando Rebelo bem ciente. O seu 
vasto curriculum e a suas características pessoais fazem dele uma das incontornáveis referências 
da Geografia Portuguesa, designadamente no que se refere à geografia física e riscos naturais.

O Professor Fernando Rebelo foi, é e será um grande Geógrafo que, pela sua rica 
actividade e extensa obra publicada, marcou e marcará a Geografia Portuguesa. A visibilidade 
e utilidade da sua obra e da escola que dinamizou e, inclusivamente chegou a dirigir ao mais 
alto nível, enquanto magnífico reitor da universidade de Coimbra, são motivo de orgulho para 
qualquer um de nós.

A Associação Portuguesa de Geógrafos não podia assim deixar de se associar a este 
momento, dando assim manifesto público do seu agradecimento em nome de todos os seus 
associados.

Bem-haja!

Rui Pedro Julião
Presidente da Direção da APG
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Mensagem da Associação Portuguesa de Geomorfólogos

A Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom), criada pela mão de António Brum 
Ferreira, no ano 2000, tem como objectivo principal “congregar esforços, tomar iniciativas 
comuns, defender direitos, e, acima de tudo, promover o conhecimento científico no âmbito da 
Geomorfologia e da sua aplicação em diversos domínios de interesse nacional”. 

Tendo em conta este objectivo, no momento da jubilação de Fernando Rebelo enquanto 
Professor Universitário, a Associação Portuguesa de Geomorfólogos não pode deixar de se 
associar a este momento de festa e de homenagem a um dos mais prestigiados geomorfólogos 
nacionais. 

Fernando Rebelo é um geógrafo e geomorfólogo de elevados méritos. Investigador e 
professor, preocupado com a sua universidade e com a gestão universitária, desempenhou, 
entre muitos outros, os cargos de vice-Reitor e, depois, de Reitor da Universidade de Coimbra. 
Todas estas funções foram desempenhadas com esforço, dedicação, inteligência e brilho, razão 
pela qual o nome de Fernando Rebelo é conhecido, reconhecido e admirado, dentro e fora do 
país, no mundo universitário, e particularmente no da Geografia (logo no da Geomorfologia), e 
fora dele.

Desde já, manda a verdade que se diga que, do ponto de vista da investigação científica, 
Fernando Rebelo, não foi apenas um geomorfólogo, embora tenha desenvolvido a maior parte 
do seu trabalho nesta área da ciência geográfica.

Por força das exigências de serviço, quando iniciou a sua carreira universitária foi 
responsável pela docência de várias disciplinas de quase todas as áreas de Geografia Física, mas 
também de algumas disciplinas de Geografia Humana e, logo sobre estas deixou, não apenas a 
memória dos seus ensinamentos brilhantes, mas também escritos científicos relevantes, como 
os textos dos anos 70 que documentam o afluxo de trabalhadores à cidade de Coimbra.

Quando se fala de Fernando Rebelo, fala-se talvez do último geógrafo pertencente à 
geração dos chamados geógrafos completos. Completo na vida universitária, onde percorreu 
quase todas as tarefas e cargos possíveis, completo na leccionação por que foi responsável (em 
praticamente todas as áreas da Geografia), completo pela investigação que desenvolveu (em 
quase todas as áreas da Geografia Física, mas também em Geografia Humana e em brilhantes 
sínteses sobre a Geografia de Portugal), completo por desenvolver estudos mais teóricos, por 
vezes mesmo de carácter epistemológico, e inúmeros estudos de caso quase sempre 
desenvolvidos com um preocupação de aplicação, completo, finalmente, porque ao brilho das 
suas aulas, junta a competência científica e a elegância dos seus escritos, bem como a 
eloquência das palestras e conferências que muito frequentemente profere.

No que diz respeito à Geomorfologia1, a área científica a que Fernando Rebelo terá 
dedicado mais tempo e o melhor do seu esforço, o trabalho de investigação que desenvolve 
revela dois tipos de preocupações fundamentais: a interpenetração de observações e interpre-
tações a diferentes escalas, com natural privilégio para o trabalho a uma escala de pormenor; 
e, relacionada com esta, a preocupação com um sentido prático ou aplicado dos seus estudos. 

1 Seguirei de perto um texto publicado conjuntamente com a Doutora Lucília Caetano nos Cadernos de Geografia, em 
1999, na sequência do doutoramento solene da Professora Suzanne Daveau e do Professor Ángel Cabo Alonso pela Univer-
sidade de Coimbra em 25 de Outubro de 1988. Nessa cerimónia, o Doutor Fernando Rebelo foi o apresentante da Doutora 
Suzanne Daveau.
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Foi assim, desde logo, com a sua dissertação de licenciatura sobre as vertentes do Rio 
Dueça (1965). Na conclusão, ao relacionar o estudo da morfologia e da dinâmica de vertentes 
com a “abertura de horizontes para o estudo de factos de pormenor – probabilidade de 
deslizamentos, perda lenta de solos utilizáveis para uma agricultura paupérrima, declives que 
tornam difíceis aproveitamentos humanos de qualquer género”, Fernando Rebelo está já a abrir 
a porta aos estudos de Geomorfologia Aplicada.

Na dissertação de doutoramento vai tratar um dos temas clássicos da Geomorfologia 
portuguesa, o da importância das cristas quartzíticas e dos cursos de água que as atravessam, 
para a evolução regional do relevo, tomando como caso de estudo, as Serras de Valongo (1975). 
A morfologia de pormenor das cristas, a análise cuidada dos níveis de aplanamento, os estudos 
dos depósitos correlativos da evolução das formas, permitiram-lhe chegar a um modelo de 
evolução do relevo com conclusões inovadoras, nomeadamente no que se refere à importância 
da tectónica na construção das formas, em particular das formas fluviais, uma vez que, em sua 
opinião, muitos dos atravessamentos das cristas pelas linhas de água são feitos de forma 
adaptada e não por epigenia ou antecedência como se supunha.

A paixão que Fernando Rebelo nutre pelos processos erosivos actuais e que acaba por não 
ficar directamente expressa na dissertação de doutoramento é transferida para o projecto de 
investigação que apresenta como provas complementares de doutoramento e que se intitula 
“Introdução ao estudo dos processos erosivos actuais na região litoral do Norte e Centro de 
Portugal”. Mais do que cumprir uma mera formalidade académica, este projecto funcionará 
como fio condutor da investigação que vai desenvolver nos anos subsequentes ao doutoramento, 
com trabalhos sobre cartografia de declives, cartografia geomorfológica, ravinamentos, 
deslizamentos e galgamentos costeiros.

A investigação científica de Fernando Rebelo no campo disciplinar da Geomorfologia foi 
pautada, como já referi, sobretudo, pelo pormenor nas escalas de trabalho e por uma 
perspectiva de aplicação. Talvez, por isso, foi fácil a passagem para o tema de eleição da sua 
investigação durante os últimos vinte anos: o dos riscos naturais. Riscos geomorfológicos, 
naturalmente, mas também riscos hidrológicos, risco sísmico, incêndios florestais, teoria dos 
riscos. Não cabendo nesta nota, o desenvolvimento do tópico “riscos” (outros o farão com mais 
desenvolvimento, saber e mestria que eu poderia fazer), voltarei à Geomorfologia para referir 
a importância de alguns outros trabalhos, fundamentais para perceber a importância de 
Fernando Rebelo, enquanto geomorfólogo.

Coimbra e o Mondego foram sempre território privilegiado para a investigação 
geomorfológica de Fernando Rebelo. No nº 100 da revista Memórias e Notícias, Publicação do 
Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra (1985) escreve um 
trabalho sobre a Geomorfologia da área de Coimbra que ainda hoje é referência obrigatória 
para enquadramento dos estudos de geomorfologia urbana que respeitem Coimbra. Voltará ao 
tema mais tarde, em artigos publicados nos Cadernos de Geografia (1999) e na Revista da 
Ordem dos Engenheiros (2002).

Em 1990, publica nos Cadernos de Geografia um texto sobre a “Contribuição da Geografia 
Física para a inventariação das potencialidades turísticas do Baixo Mondego”. Ainda que 
preocupado com o conjunto dos aspectos ligados à Natureza no Baixo Mondego, as formas de 
relevo, pela sua importância na construção da paisagem, pelo seu valor icónico e cultural, pelo 
seu significado pedagógico, são tratadas como verdadeiras peças do património natural, num 
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trabalho que antecede em alguns anos os abundantes trabalhos sobre geopatrimónio, geossítios 
e geomorfossítios que aparecem no âmbito da Geografia e da Geologia no final do século 
passado. Já antes, Fernando Rebelo tinha participado num conjunto de obras destinadas à 
promoção dos recursos turísticos da Região Centro, de Coimbra, de Aveiro e da Lousã, apelando 
sempre à importância da Geografia Física, e particularmente da Geomorfologia, na promoção 
turística dos territórios.

Outra referência importante, até pela polémica que, na altura, envolvia o tema, foi a 
publicação dos resultados de um projecto sobre a importância da Geomorfologia como 
contributo para a datação das gravuras do Côa, primeiro nos Cadernos de Geografia (1996) e 
depois na Revista Finisterra (1997).

Viajante incansável, Fernando Rebelo é um excelente conhecedor de Portugal e da 
Geomorfologia portuguesa. Muito desse conhecimento foi passado a sucessivas gerações de 
alunos nas suas aulas de Geografia de Portugal e de Geografia Física de Portugal e encontra-se 
também publicado em elegantes sínteses no volume de Geografia da Enciclopédia temática 
“Portugal Moderno” (1991), no volume sobre “Portugal e a Geografia Portuguesa” que a 
Associação Portuguesa de Geógrafos preparou para o 27ª Congresso Internacional de Geografia 
realizado em Washington (1992), ou, ainda no livro “Geografia de Portugal – meio físico e 
recurso naturais”, edição da Universidade Aberta, que assina conjuntamente com Paula Lema 
(1997). Aguarda-se, com natural ansiedade, o trabalho preparado para publicação, ainda este 
ano, na Imprensa da Universidade, com o título “Portugal. Geografia, Paisagens e 
Interdisciplinaridade”. 

Esta breve viagem pelo trabalho que Fernando Rebelo desenvolveu no campo da 
Geomorfologia é isso mesmo: breve! Por isso, também injusta para o autor e redutora para o 
leitor. No entanto, espero que suficiente para mostrar os méritos do professor e investigador, 
que justificam o calor e entusiasmo com que a Associação Portuguesa de Geomorfólogos se 
associa a esta festa de jubilação e a esta justa homenagem.

***

Vivemos tempos de intensa produção científica! Em revistas internacionais, indexadas de 
preferência, ou em revistas nacionais, em livros de actas ou em capítulos de livros, a convite 
de amigos, todos temos a preocupação, poder-se-ia mesmo dizer, a avidez, de publicar. “Publish 
or perish” é a frase-chave da vida académica deste século XXI! No entanto, tenho ouvido dizer 
a colegas de profissão que, pelo menos no que diz respeito à Geomorfologia e à Geografia Física 
nacionais, nesta ânsia de publicação e sobretudo de publicação ISI “nunca se produziu tanto e 
nunca se leu tão pouco do que por cá é feito”. Concordo em absoluto! Mas também neste 
particular, Fernando Rebelo é, felizmente, excepção. Os seus trabalhos são lidos, os seus 
ensinamentos atingem o alvo, os seus livros e artigos são citados por inúmeros dos seus 
discípulos, dentro e fora da Geografia, dentro e fora da Universidade de Coimbra. 

Querendo ou não. Fernando Rebelo fez e deixa Escola! Basta pegar num qualquer número 
dos Cadernos de Geografia ou da Territorium, revistas que criou e que ajudou a promover, para 
encontrar referências suas em quase todos os trabalhos de quase todos nós. Sobre a 
Geomorfologia da região de Coimbra e sobre o Mondego, sobre cristas quartzíticas, sobre relevo 
granítico, sobre a importância do frio na modelado das vertentes, sobre processos erosivos 
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actuais, sobre o litoral, sobre as montanhas, sobre planícies aluviais! Mas também sobre teoria 
do risco, sobre riscos sísmicos, geomorfológicos e hidrológicos, sobre incêndios florestais, sobre 
erosão hídrica. De facto, sobretudo as dezenas de investigadores de Geografia Física das Escolas 
de Coimbra, do Porto e do Minho têm em Fernando Rebelo uma referência científica 
incontornável, que ajudará a perpetuar o saber geográfico e geomorfológico deixado pelo 
professor, pelo orientador, pelo investigador, pelo amigo! As centenas de trabalhos de 
investigação publicadas nos últimos anos pelas dezenas de investigadores que aprenderam com 
Fernando Rebelo sobre Geomorfologia, sobre riscos naturais, sobre epistemologia da Geografia 
Física aí estão para o demonstrar.

***

Não sou partidário da ideia de que o momento da aposentação e, muito menos, o 
momento da jubilação de um docente corresponda a uma ruptura total com a vida universitária. 
O Professor deixa de ensinar! Mais tempo lhe fica para investigar, para escrever artigos, para 
deixar aos seus alunos e colegas os manuais que tantas vezes iniciou e que a exagerada força 
das tarefas lectivas e administrativas levaram, muitas vezes, a interromper. O Professor deixa 
de poder fazer parte de júris para progressão na carreira! Mais disponibilidade tem para integrar 
júris de provas académicas (mestrados, doutoramentos e agregações) e mesmo para orientar ou 
co-orientar trabalhos de mestrado e doutoramento. 

Noutras profissões, noutros países e noutras sociedades mais inteligentes, do passado e 
do presente, valoriza-se a experiência, o saber adquirido ao longo da vida e promove-se a 
transferência desse conhecimento aos mais novos. Na Universidade portuguesa, hoje muito 
marcada por critérios economicistas e neoliberais, pela competitividade entre investigadores e 
pelo individualismo no desenvolvimento das tarefas de investigação, parece não haver grande 
espaço para os professores jubilados e, em situações de extrema injustiça, até os gabinetes de 
trabalho chegam a ser retirados aos professores que se aposentam ou que abandonam, por 
limite de idade, a vida universitária. O momento da jubilação, momento que deveria ser de 
festa e de comemoração, de gratidão e de partilha, é muitas vezes transformado naquilo a que 
os nossos colegas brasileiros, com o seu característico e infindável sentido de humor, chamam 
a “expulsória”.

No caso de Fernando Rebelo temos a certeza que o momento da jubilação será apenas 
mais um momento de transição. O tempo retirado à leccionação formal será utilizado para 
fazer mais viagens, para conhecer mais Mundo, para proferir mais conferências, para escrever 
mais artigos e livros, ou seja, para ser ainda mais geógrafo e mais geomorfólogo.

Em nome da Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom) e, seja-me permitido, 
também em meu nome pessoal, desejo ao Doutor Fernando Rebelo as maiores felicidades e 
muita saúde para continuarmos a contar e a usufruir do seu saber durante muitos anos mais.

Lúcio Cunha
Presidente da APGeom
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Mensagem da Associação Portuguesa para o Estudo do 
Quaternário

A análise dos riscos naturais alcançou nos últimos anos grande relevância a nível global. 
O reflexo deste esforço é encontrado em numerosos trabalhos científicos e académicos, mas 
também, de forma muito constante, na comunicação social. Não será necessário discorrer aqui 
sobre a actualidade e pertinência da investigação sobre os riscos naturais.

Dada a definição de “risco natural”, como nos mostrou o Professor Fernando Rebelo, a 
sua análise deve considerar tanto as questões ligadas à dinâmica dos sistemas naturais como as 
que se associam ao Homem e àquilo que ele valoriza. Por um lado, importa conhecer os 
ambientes que envolvem algum risco, em particular a dinâmica dos seus vários elementos, 
dando especial atenção às taxas de modificação e à probabilidade destas modificações 
ocorrerem. Por outro lado, na análise dos riscos naturais há que ter presente o que está em 
causa para o Homem, pelo que ela deve ser condicionada e condicionar a ocupação humana.

Os processos com maior relevância para aqueles que se debruçam sobre os riscos naturais 
têm lugar no Quaternário. Ou seja, num intervalo estratigráfico sublinhado por algumas 
características biogeográficas coerentes, que corresponde, aproximadamente, aos últimos 2,6 
milhões de anos da história da Terra. A atenção dos investigadores é, de forma justificada, 
muitas vezes focada nos últimos anos deste período. Para alguns interessa sobretudo o 
Holocénico (cerca de 12 mil anos); outros limitam substancialmente mais o intervalo de análise, 
cingindo-se ao tempo para o qual é possível trabalhar séries temporais medidas directamente 
pelo Homem; opções alternativas são tomadas, dependendo dos objectivos e objectos em 
análise. Uma escala temporal alargada permitirá sempre uma leitura mais completa da evolução 
dos sistemas naturais, mas quando se recua muito no tempo entra-se em domínios em que as 
condições ambientais tendem a se afastar das que se observam na actualidade.

A Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário tem tentado, como expresso nos 
seus estatutos, “congregar todos os investigadores que desenvolvem a sua actividade no âmbito 
da Quaternário no sentido de promover o desenvolvimento do conhecimento científico em 
intercâmbio multidisciplinar”. Entre eles, gostamos de ver o Professor Fernando Rebelo. Desde 
logo, com a sua palavra, foi mais fácil pôr em contacto investigadores de diferentes áreas 
disciplinares. Mas importa sobretudo reconhecer que foi com ele, com os seus ensinamentos e 
os transmitidos por muitos dos seus colaboradores em múltiplos artigos e comunicações, que se 
clarificaram conceitos sobre os riscos naturais. Nestes trabalhos encontramos, de forma 
elegante e rigorosa, as vertentes ligadas à ocupação humana e à dinâmica dos sistemas naturais 
em contextos de risco tão diversos como os associados a cheias e inundações, à dinâmica de 
vertentes ou às modificações da região litoral, passando pelos incêndios florestais e as alterações 
climáticas. Muita da nossa investigação sobre o Quaternário tem beneficiado destes trabalhos.

É pois, com um pleno sentido de justiça e satisfação, que a Associação Portuguesa para o 
Estudo do Quaternário se associa a esta justa homenagem ao Professor Fernando Rebelo.

Pedro Dinis
Presidente da APEQ
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Mensagem da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e 
Segurança

Num artigo muito recente, da autoria do homenageado, “25 anos de dinamização dos 
estudos de riscos na escola geográfica de Coimbra”, publicado neste ano de 2013, num número 
especial da Revista Inforgeo (p. 31-38), comemorativo dos 25 anos da Associação Portuguesa de 
Geógrafos... refere dois trabalhos seus, o primeiro deles publicado em 1978, na revista Finisterra 
13 (26), p. 244-253, sobre “Os temporais de 25/26 de Fevereiro de 1978 no centro de Portugal” 
e, um outro, publicado em 1980, na Biblos, 56, p. 653-673, sobre as “Condições de tempo 
favoráveis à ocorrência de incêndios florestais – análise de dados referentes a Julho e Agosto de 
1975 na área de Coimbra”, ambos relacionados com a climatologia, e que designa de “aparen-
tados com os que vieram a ser os estudos de riscos da escola geográfica de Coimbra”, e, por 
conseguinte, podem ser considerados como os primeiros estudos sobre riscos, ainda que não 
tivesse sido especificada concretamente essa denominação, mas, o conteúdo de qualquer desses 
textos insere-se na temática que, anos mais tarde, passaríamos a designar por “riscos”.

De facto, em 1999, num artigo intitulado “A Teoria do Risco analisada sob uma perspectiva 
geográfica” e publicado nos Cadernos de Geografia, n.º 18, p. 3-13, afirmou “… Tirados da vida 
quotidiana, muitos outros exemplos se poderiam acrescentar. Do mesmo modo, militares e 
políticos, industriais e agentes seguradores, economistas e engenheiros, sociólogos e médicos, 
fizeram análises de risco, falaram dele e escreveram sobre ele durante anos e anos sem terem o 
necessário suporte científico. E, se não usaram a palavra, frequentemente aplicavam a ideia.”

E, prossegue, “A noção de risco é, portanto, uma daquelas noções a que chamamos de pré-
científicas. Por outras palavras, não existia ainda qualquer ciência do risco e toda a gente falava 
dele. Talvez por isso, muitas pessoas sempre confundiram a noção de risco com a de perigo”.

Mais adiante, o autor desenvolve a sequência risco-perigo-crise e a noção de vulnerabili-
dade, conceitos fundamentais em torno dos quais se desenvolve a “teoria do risco”.

E sendo a representação cartográfica uma forma privilegiada de expressão dos geógrafos, 
a cartografia dos riscos não foi esquecida, do mesmo modo que se preocupou em sistematizar 
os diferentes tipos de riscos, separando claramente os riscos simples dos complexos, pois “é 
habitual haver diversos graus de risco, é mesmo frequente haver riscos mais ou menos com-
plexos” (op. cit., p. 12).

Fruto desta complexidade, são diversas as ciências que se dedicam ao estudo dos riscos 
que, pelo facto de se desenvolverem à superfície terrestre, devem merecer atenção especial 
dos geógrafos.

Fernando Rebelo, ao ser pioneiro e grande impulsionador dos estudos de Riscos em 
Portugal cumpriu bem esse papel enquanto geógrafo. E também porque é Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral da RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos Prevenção e Segurança, desde 
a sua fundação em 2004, a Direção da APRPS entendeu associar-se a esta homenagem, através 
desta singela contribuição, que mais não visa do que salientar a importância de alguns dos 
trabalhos mais marcantes do homenageado, nas diferentes temática dos riscos por ele 
estudadas, sejam referentes aos riscos naturais, com destaque para os climáticos, hidrológicos 
e geomorfológicos, quer se reportem a risco antrópicos ou digam respeito aos riscos mistos e, 
neste caso, muito em especial aos relacionados com incêndios florestais.
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Vários desses trabalhos encontram-se publicados na revista Territorium, que surgiu em 
1994, também pela mão de Fernando Rebelo, como “Revista de Geografia Física Aplicada ao 
Ordenamento do Território e Gestão de Riscos Naturais”, sendo nas palavras do homenageado 
“a primeira do género a ser publicada em Portugal e uma das poucas existentes no mundo”. 

Com efeito, esta revista, cujo Diretor sempre foi Fernando Rebelo, apresenta desde o seu 
início uma forte ligação aos Riscos, na medida em que os primeiros números, além de outros 
artigos, serviram para publicar as comunicações apresentadas aos “Encontros sobre Riscos 
Naturais”, também por ele organizados.

Uma década depois, a partir do número 11, publicado em 2004, a Territorium passou a 
“ostentar como subtítulo ‘Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança’ 
iniciando-se assim uma nova fase da sua existência, tal como se explicou na ‘Nota de Abertura’”, 
o que lhe conferiu uma maior aproximação à temática dos riscos, sobretudo a partir do n.º 14 
(2007), quando passou “a dispor de um conjunto de consultores científicos reconhecidos 
internacionalmente como especialista em matérias de riscos”, tendo-se tornado num importante 
repositório de trabalhos de especialistas, de vários países, com grande diversidade temática e 
cuja pluralidade se tem mostrado enriquecedora, na medida em que o Diretor da Territorium 
sempre revelou uma grande abertura, aceitando a priori todos os artigos que lhe foram apre-
sentados para publicação, os quais apenas ficaram sujeitos ao crivo da qualidade e do mérito 
científicos, fundamentados em pareceres emitidos pelos consultores científicos.

 “Pensamos que os artigos recebidos para publicação não devem ser condicionados por 
apresentarem opções, pessoais ou de escola, diferentes das nossas. Todos somos obrigados a 
refletir quando estamos em contacto com a diferença, seja ela qual for. E a verdade é que não 
há ciência sem reflexão.” (op. cit., p. 37). Que belo exemplo, cada vez mais raro na sociedade 
atual, de humildade científica do senhor Professor Doutor Fernando Rebelo, que bem merece 
ser salientado. Também, por isso, desejamos que continue, por muitos anos, como Diretor da 
revista Territorium.

Luciano Lourenço
Presidente da Direção da RISCOS,

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.




