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Resumo:
Volvido (quase) meio século após a apresentação do Estudo “Vertentes do Rio Dueça” 

(Rebelo, 1966-67), a oportunidade de sobre ele voltarmos a reflectir a propósito da composição de 
um livro de homenagem ao Mestre-Professor, constitui o leit motiv para o exercício que agora se 
apresenta. Não se trata de um estudo sobre Riscos Naturais, ainda que a temática encerre em si 
mesma o meio de cultura apropriado para a germinação deste tema, o que viria, aliás, a acontecer. 
Mas, este foi o primeiro estudo científico do Autor! É-lhe, por isso, certamente muito caro. Mas 
também o é para nós, na medida em que, na condição de estudante, por diversas vezes a ele 
recorremos, por exemplo, para o estudo da geomorfologia da “Depressão Marginal” talhada no 
Grés de Silves, unidade geomorfológica na qual se desenha uma parte muito significativa do vale 
do Rio Dueça. Justificada a escolha, o pressuposto deste ensaio comparativo não contempla juízos 
valorativos mas, antes, uma reflexão em torno dos avanços (e retrocessos) da Ciência, em função 
dos contextos (vários), dos paradigmas a eles associados e, principalmente, dos recursos disponíveis 
para observação, análise e interpretação dos dados em toda a sua cadeia processual. Move-nos a 
curiosidade de saber “quão longe teria ido o Autor se tivesse tido ao seu alcance ferramentas e 
meios informáticos modernos, como os que, hoje, catalisam o trabalho do Geógrafo”.
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Abstract:
“Slopes of the Rio Dueça” - revisited. Subsidies to the homage for the Geographer-Teacher 
Fernando Rebelo

Almost oped half a century after the presentation of the study “Vertentes do Rio Dueça” 
(Rebelo, 1966-67), the opportunity to get back on it to reflect, concerning the composition of a 
tribute book to the Master-Professor, is the leit motiv for the exercise now presented. This is not 
a study about Natural Hazards, although the theme shut up within itself the appropriate culture 
medium for germination of this issue, which would indeed happen later. But it was Fernando 
Rebelo’s first scientific study! It  is certainly for him a very important and special work, as it was 
for us when, as a student, on several occasions we resort to it to characterize the geomorphology 
of the  “Depressão Marginal”  carved in the Grés de Silves, a geomorphological unit in which 
develops large portion of the valley of Rio Dueça. Justified this choice, the goals of this comparative 
essay do not include value judgments, but rather a reflection on the progress (and setbacks) of 
Science, depending on the several contexts, on the related paradigms, and especially the 
availability of computer resources for observation, analysis and interpretation of data throughout 
the methodological chain of tasks and procedures. The wondering on “how far the Author would 
have gone if he had the chance to use modern tools and modern computational algorithms that 
catalyze, today, geographers’s work”, is the only reason for this exercise.
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Introdução

“Falar-se no Rio Dueça (Corvo ou, apenas, Eça) é falar-se num afluente do Ceira, logo, 
num sub-afluente do Mondego” (Rebelo, 1966-67: 155). Era o começo da Lição! Fernando Rebelo 
escrevia, assim, na primeira página de um documento que viria a constituir a primeira grande 
referência bibliográfica do Autor.

Neste artigo materializamos um singelo, mas sentido, tributo ao percurso do Geógrafo-
Professor. Dispensados que nos propomos, de detalhar o imenso leque de rubricas em que, ao 
Autor são, nacional e internacionalmente, reconhecidos méritos, seja pelo carácter pioneiro 
e percursor no estudo dos Riscos Naturais em Portugal, ou pela veia de pulsar geomorfológico 
que ainda acelera o seu sentir pela Ciência, seja, também, pelo percurso académico notável 
que o distingue entre os seus pares (sublinha-se que Fernando Rebelo foi Reitor da Universidade 
de Coimbra, que o consagrou), procurámos tão somente revisitar (decorridos quarenta e sete 
anos) aquele que foi, porventura, o seu trabalho mais marcante, pelo menos para nós, o que 
nos despertou a paixão por aquela mesma Ciência. Para além de ser o primeiro estudo com cariz 
verdadeiramente científico, “Vertentes do Rio Dueça” foi o trabalho que o Autor apresentou à 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com o qual viria a obter o grau de Licenciado 
em Geografia, após defesa pública que teve lugar no dia 8 de Fevereiro de 1966. É, por esta 
razão, aquilo que chamámos a “1ª Lição”!

O revisitar deste Estudo com o propósito de estabelecer paralelismos entre o que o 
Autor, então desenvolveu, e o que hoje poderia ser feito com recurso às novas tecnologias 
informáticas, em particular, com ferramentas de análise SIG, para além de nos recordar a 
notável qualidade científica do trabalho original revelou-nos a força da cartografia de síntese 
que, para a altura, o Autor construiu, sempre de forma manual e, sublinhe-se, com base em 
propostas inovadoras em termos metodológicos. Recordamos que se deve ao Autor a introdução 
nos estudos de Geomorfologia em Portugal, do método da quadriculagem para a construção 
de uma Carta de Declives, desenvolvido por Roger Brunet (1963), adaptado à escala 1/25000, 
o que, à luz da noção de circularidade operacional (TeRRé, 1998), se pode interpretar como o 
“primeiro grito de autopoiésis metodológica” - a grande revelação deste Estudo.

O ensaio comparativo desta abordagem mostra, pois, sem condição, que se trata de um 
exercício que não padece de pecado anacrónico por recorrer a um documento com quase meio 
século, nem tampouco de ucronia metodológica ficcionada pelo seu confronto com outro, aos 
dias de hoje embrionário, portanto, em germinação. Não gelará a sanidade de corpos cinzentos, 
de encefálica matriz, já se vê, nem mesmo se antecipássemos o mais injusto desfecho de 
redacção para uma narrativa inquieta, reveladora de tamanho atrevimento científico. Mas 
de inquietude se faz Ciência. E desta “curiosidade apaixonada” que de pensamento mítico 
einsteiniano cede lugar a título de notável obra científica (Fiolhais, 2005), nasce um pedaço de 
saudável loucura cartesiana que procura perceber como teria sido aquilo que foi, se fosse hoje, 
o que promete poder ser?

Procurámos não desmerecer o Autor. Julgamos não ter desapontado o Mestre! O trabalho 
que se segue, como dissemos, mais não é do que um mero exercício analítico, de comparação 
de métodos mais do que de resultados, despretensioso portanto, algo ingénuo até, mas volun-
tarioso, dedicado e assumidamente humilde, a fórmula que nos ocorreu pôr em marcha para 
recordar aquele que foi o “nosso Mestre e Professor ”, e de todos, o Geógrafo!

José Gomes dos Santos
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1. O estudo morfológico das vertentes; uma abordagem cartográfica

Como refere o Autor (op. cit.: 156) estudar a evolução dos diferentes tipos de vertentes, 
numa zona, é fazer Geomorfologia. E não poderíamos estar mais de acordo. As formas das 
vertentes, a sua relação com a estrutura do relevo e com os depósitos (se e quando existem), 
bem como, as informações sobre a altitude a que se encontram as actuais formas de relevo, 
muito informam sobre paleoambientes que convém caracterizar para se perceber a evolução 
do modelado. E a caracterização hipsométrica é, precisamente, a fonte temática que motivou 
o Autor para a construção da primeira figura apresentada no Estudo. Trata-se de uma imagem 
auxiliada por um localizador de pequena escala colocado na parte superior direita, com a 
qual o Autor pretendeu enquadrar a área em estudo. A arquitectura da imagem é simples e de 
fácil leitura (Figura 1), como se pretende num cartograma eficaz e intuitivo, mas, e apesar 
disso, a qualidade da informação apresentada revela bem o rigor com que o Autor aborda o 
tema.

A caracterização hipsométrica do corredor meridiano entre Miranda do Corvo e Coimbra, 
introduz as primeiras fontes de informação sobre altitudes e de observação sobre o percurso, 
do Rio Dueça, quase sempre de um serpentear encaixado, dando-nos conta dos seus principais 
afluentes de ambas as margens, bem como de alguns dos pontos de referência no seu traçado, 
como sejam os exemplos de Bubau, Trémoa e Sobral.

Se fosse hoje, optando o Autor por recorrer às modernas técnicas de cartografia com-
putacional, um dos layout disponíveis seria algo como o que se apresenta na Figura 2. O esboço 

Figura 1
Esboço hipsométrico (Rebelo, 1966-67).

Figura 2
Esboço hipsométrico (layout SIG).
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hipsométrico que aí se apresenta, que procura ser o mais fiel possível à cartografia original 
ainda que introduza novos elementos e omita outros, ou melhor, os apresente sob outra 
roupagem, demorou cerca de quinze minutos a produzir, e estamos a falar em toda a 
cadeia processual, desde a introdução dos dados no software SIG até à apresentação do 
layout, passando pelas tarefas de geoprocessamento, análise e produção gráfica. Ocorre-
nos perguntar “o que o Autor não teria feito”? Neste documento, de segunda geração, 
a possibilidade de cruzar dados (variáveis) permite, de forma quase imediata e sem 
esforço, desenvolver estatísticas, relativas e absolutas, sobre os dados hipsométricos. 
Esta possibilidade constitui um bom ponto de partida, de que o Autor não dispunha, 
para ensaiar outras correlações que se mostrem necessárias para, ao longo do trabalho 
relacionar, por exemplo, hipsometria com níveis (superfícies?) de aplanamento, tipo 
de rocha por classe de hipsometria, altitude a que se localizam os depósitos, etc., à 
semelhança do que fizemos em trabalho anterior (sanTos, 2005). Esta possibilidade permitiu-
nos fundamentar interpretações geomorfológicas, propor a existência de paleoambientes 
com sua “indentação paleocronológica” e ensaiar uma reconstituição de evolução provável 
do relevo regional. Não obstante, é assinalável o rigor técnico revelado e a precisão da 
informação disponibilizada pela cartografia original, quando comparada com a cartografia 
dela derivada, construída por via informática directa e sem outro propósito que não o da 
comparação linear, simplificada.

2. As bases de estudo; o exemplo do perfil longitudinal do Rio

Toda e qualquer vertente é talhada num dado material petrográfico e em função dum 
nível de base oferecido, localmente, aos agentes erosivos (Rebelo, 1966-67: 157). Definidos os 
elementos que serviriam de base ao desenvolvimento do Estudo, forma, estrutura e processos, 
o Autor dedica uma assinalável atenção ao estudo dos declives, atitude indispensável para 
assegurar a robustez interpretativa da análise geomorfológica, mas estuda também as suas 
relações com a estrutura do relevo, dando particular realce ao tipo de rocha (litologia) e 
aos acidentes tectónicos, mormente fracturantes, que o Rio amiúde aproveita para corrigir 
o traçado do seu percurso até à foz, no Rio Ceira, logo a Sul de Coimbra. Os processos e os 
agentes de transformação do relevo, química e/ou mecânica, são, também, objecto de uma 
acurada abordagem geomorfológica, com observação, análise e interpretação, inerentes às 
muitas e diversificadas tarefas, de gabinete e de terreno, promovidas pelo Autor. Mas o Dueça 
é o fulcro, o coração do Estudo! Como tal, os resultados, analisados, da erosão normal, que o 
Autor atribui ao Rio, não podem deixar de se associar à interpretação dos dados resultantes 
do “Perfil Topográfico Longitudinal ao Rio Dueça (a jusante de Mirando Corvo) apresentado, 
em pormenor, em folha desdobrável inserida entre as páginas 170 e 171. É a este exercício 
(Figura 3) que dedicamos a segunda etapa desta análise comparada, recorrendo, para o efeito 
a um exercício semelhante, como se disse antes, de segunda geração, efectuado com base em 
tecnologias SIG (Figura 4).

A primeira conclusão que podemos retirar a partir de uma simples, mas atenta, observação 
efectuada em paralelo às duas figuras (3 e 4), obriga a salientar a grande precisão com que o Autor 
identifica as três principais rupturas de declive do Rio Dueça, cujo significado geomorfológico 
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atribui, em parte1, ao aumento, para jusante, do caudal e da força viva, logo, da capacidade 
erosiva do Rio, logo após a confluência com alguns dos seus tributários principais, sobretudo 
de margem esquerda. O Autor salienta, porém, que (ob. cit., 168) “supondo a velocidade 
constante, apenas por hipótese, a força viva diminuiria para montante por diminuição da massa 
de água; a diminuição brusca da massa de água para montante do afluente seria responsável 
pela força viva, logo, pela incapacidade no ataque ao leito. O esquema teórico parece lógico 
para o caso de um ciclo em desenvolvimento, num período de relativa juventude). Mais adiante, 
acrescenta a explicação petrológica para a morfogénese das rupturas de declive do Rio, como 
reforço da hipótese fluvial.

De montante para jusante, temos a ruptura de Fontainhas-Bubau (100-90 m, entre os kms 
19 e 20 do perfil, marcada pela influência da Rib. de Urzelhe), ruptura de Bubau (80m, entre 
os km 11 e 12, marcada pela zona vestibular da Rib. de Flor da Rosa) e a ruptura da Abelheira 
(50 m, ao km 5, relacionada com a Rib. dos Cartaxos). Entre ditas rupturas, separadas entre si 
por 20 a 30m de altitude, o sistema informático encontrou rupturas de declive intermédias com 
menores espaçamentos verticais que são, também, de menor expressão (quase se confundem, 
até, com o simples espaçamento entre as curvas de nível - equidistância de 10 m). Terão 
sido, por essa razão, mais difíceis de detectar apenas com recurso a metodologias de análise 
cartográfica efectuadas com base no registo do espaçamento entre as curvas de nível em 
levantamentos cartográficos com escala 1/25.000.

À guisa de fecho interpretativo desta segunda etapa comparativa, salientamos que as 
três rupturas de declive com tradução morfológica bem marcada no terreno identificadas pelo 
Autor, são referenciadas com valores de altitude e localizadas no terreno com uma exactidão 
notável, factos que o perfil topográfico longitudinal executado no exercício cartográfico, dito 
de “segunda geração” também confirma. E porque, depois de convertidos os dados para raster 
(ou TIN, também, no software ESRI), este exercício demora apenas breves minutos a executar, 
não podemos deixar de nos questionarmos, de novo, sobre o enorme jeito que teria dado 
a tecnologia computacional moderna, que seria maximizada pela possibilidade de executar 
modelos tridimensionais do terreno para observação, análise e interpretação geomorfológica, 
neste caso, aplicadas à identificação de rupturas de declive e às formas do modelado (vertentes 
e traçados da rede fluvial).

1 O Autor refere, no entanto, que a simplicidade esquemática depara com dificuldades – é o problema da orientação 
do rio, neste caso, principal; é o problema da orientação das linhas de água afluentes; é o problema do material-base; é o 
problema da tectónica, afinal (Rebelo, 1966-67: 168).

Figura 3
Perfil topográfico longitudinal ao Rio Dueça (a jusante de Mirando Corvo) (Rebelo, 1966-67).
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3. Estudo dos tipos de vertente; o exemplo da carta de declives

A dissimetria das vertentes entre Miranda do Corvo e Ceira foi um dos dois grandes 
problemas com que se deparou o Autor aquando da elaboração do seu Estudo. Em obra mais 
recente (Rebelo, 2010: 9) recorda isto mesmo, deixando claro, que também a constatação de que 
o Dueça a quem, carinhosamente, chamava o “meu” rio, não correr logo ali para o Rio Ceira, o 
deixava perplexo. Mas o Autor não deixou esmorecer o entusiasmo com que abraçou o desafio 
de interpretação geomorfológica dos problemas aludidos. No que ao segundo dos referidos 
problemas diz respeito, de forma engenhosa mas consistente, imaginativa como se pretende a 
investigação científica (idem, ibidem), logo encontrou na hipótese de terem existido “dois rios 
Dueça” há alguns milhares de anos, uma explicação provável para o problema que se colocou. 
Um dos rios, vindo da área do Avelar até Miranda e seguindo directamente para o Ceira na Bacia 
da Lousã, o outro, organizando-se algures entre Miranda e Ceira e lançando-se no mesmo Rio 
Ceira junto à povoação com este nome, nos arredores de Coimbra. Estava, como refere, criada 
uma hipótese de trabalho. Hipótese que não é nem descabida nem carece de fundamentação 
científica. O Autor recorreu a informações provenientes de um profundo conhecimento do 
terreno2, mas também de técnicas de análise assentes na interpretação cartográfica, foto-
observação e foto-interpretação de fotografia aérea.

O primeiro dos dois grandes problemas referidos por Fernando Rebelo (ob. cit.), que 
residia (recorde-se) na dissimetria das vertentes no que respeita à altitude atingida pelas 
mesmas, a explicação simples assente nas diferenças de resistência dos materiais rochosos 
em confronto, nunca o convenceu, pelo menos, como hipótese única de trabalho. É certo que 
estamos em presença de litologias com características bem diversas, logo, com comportamentos 
diferenciais face às acções da erosão (química e mecânica). Os metassedimentos do Maciço 
Hespérico, que tem no Maciço Marginal de Coimbra a sua expressão de unidade geomorfológica 
de contacto com as formações sedimentares da Orla Meso-Cenozóica Ocidental, são, em 
regra, mais resistentes e, por isso, mais difíceis de desgastar pelos processos e agentes de 
desmantelamento do relevo. As formações gresosas, margo-calcárias, calcárias e areno-argilosas 
que estruturam a bordadura oriental da Orla, no contacto com o Maciço Hespérico, sendo, de 
um modo geral, menos imunes ao ataque da erosão (química e mecânica) tenderiam a definir 
formas menos vigorosas e menos salientes, quando comparadas com as que estão definidas nos 
materiais do Soco Hercínico (designação utilizada por Pierre Birot para se referir ao Maciço 
Hespérico, expressão que, refira-se, foi introduzida por Hernandez-Pacheco). Mas os materiais 
do Soco não poderiam explicar, por si só, a dissimetria das vertentes e as diferenças de altitude 
a elas associadas. E o Autor estava, mais uma vez, certo no cepticismo que se traduzia nesta 

2 Fernando Rebelo é um Geógrafo de campo, assumidamente, mais do que de gabinete, e neste como em tantos outros 
parâmetros, sentimo-nos seu companheiro de viagem.

Figura 4
Perfil topográfico longitudinal ao Rio Dueça (a jusante de Mirando Corvo), efectuado com tecnologia SIG..
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sua reflexão. Entre os calcários da Orla e os xistos do Maciço desenha-se um longo corredor 
de transição definido nos grés argilosos triásicos. A direcção, quase meridiana, deste extenso 
afloramento que se estende desde o Porto até às proximidades de Tomar, legitimava alguma 
desconfiança no sentido de poder estar relacionado com a tectónica. Esta hipótese, que havia 
sido já formulada por outros autores (ChoFFaT, 1880; CaRvalho, 1946), viria a ser retomada e 
discutida em estudos mais recentes (Palain, 1975; Daveau, 1978; 1985-86; Cunha, 1981; sanTos, 
1996), entre outros, que confirmam a razoabilidade da explicação tectónica para responder ao 
problema que inquietava Fernando Rebelo sobre as vertentes do “seu” Dueça.

A existência de níveis escalonados traduzidos por patamares aplanados no topo de muitas 
das vertentes da área havia já sido, também, constatada por Rebelo (1966-67). Mas estes 
mesmos níveis aplanados, que se encontram bem definidos no Maciço Antigo, tinham também 
expressão geomorfológica nos materiais da Orla, como se viria a comprovar nos estudos de 
Daveau (1976; 1985-1986), nos quais a Autora definiu os níveis de Serra da Vila (300m) e de Chã 
do Freixo (200-170 m), níveis que seriam retomados por Cunha (1981), e sanTos (1996).

A explicação clássica seria, como refere Rebelo (1966-67), a existência de uma flexura que 
ajudaria a decifrar o problema do contacto entre as duas unidades morfo-estruturais e que, 
por consequência, explicaria também, pelo menos parcialmente, a dissimetria e a diferença 
de altitudes das vertentes, em ambos os sectores. Mas coloca-se, de novo, o problema da 
simplificação invocado anteriormente pelo Autor porque, no pormenor, a realidade, não sendo 
outra, é bem mais complexa. Nela, Fernando Rebelo identifica e caracteriza um sistema de 
falhas que ajudariam a explicar, elas sim, o contacto morfo-estrutural e, também, alguns troços 
rectilíneos do Rio Dueça, bem como o bloco do Senhor da Serra, que imaginou soerguido ao 
longo de uma grande escarpa de falha.

Mas voltemos aos declives. Num estudo de Geomorfologia, como é o caso de “Vertentes 
do Rio Dueça”, a caracterização dos declives é um instrumento de análise de grande valor. E o 
Autor sabia disso e pô-lo em prática. Em 1966, facilmente se percebe, os recursos tecnológicos 
disponíveis não permitiam grandes ambições. O exame de cartas de grande escala e a 
observação de pares estereoscópicos de fotografias aéreas foram as soluções encontradas para 
ensaiar um método de trabalho que, resultando na construção de uma “Carta de Declives” 
ajudaria a caracterizar as vertentes do Rio, definindo as várias tipologias observadas no 
terreno, confirmadas pelas tarefas de observação e análise em contexto de gabinete. O suporte 
robusto destas tarefas seria dado pela possibilidade (que o Autor refere até como “desejo”) de 
representação matemática de todos os declives reais (idem: 183).

O método utilizado foi, já se disse, o da quadriculagem, proposto por Roger bRuneT 
(1963), que teve de ser adaptado à utilização de cartas com escala 1/25.000 (Figura 5). Este 
método, que é também uma alternativa ao das “Áreas Homogéneas” introduz um factor de 
minimização da incerteza resultante da interpretação pessoal, pelo facto de convocar o 
aspecto geométrico. Neste sentido, a escolha de uma quadrícula com meio centímetro de 
lado parecia ajustar-se ao que se pretendia, na medida em que, tratando-se de uma unidade 
geométrica que representava uma pequena área (156,25 ares) o erro seria também pequeno 
(Rebelo, 1966-67: 184). Como refere o Autor, o grande problema desta adaptação da carta de 
declives, pelo método da quadriculagem, relaciona-se com a investigação estatística feita a 
partir dela. Sublinhe-se, todavia, que este trabalho de análise estatística dos declives, não 
deixou de ser apresentado pelo Autor, com resultados que apoiaram de forma consistente, a 
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sua interpretação geomorfológica. Ou seja, desafio superado, mais uma vez, atendendo aos 
métodos e recursos disponíveis para a altura.

Os recursos informáticos actualmente disponíveis permitem executar exercícios 
semelhantes de forma muito mais simples e incomparavelmente mais rápida. Com ganhos 
evidentes sobre o método da quadriculagem, incluindo o rigor matemático, o cálculo algorítmico 
que comanda a construção de uma carta de declives em SIG, tratando-se de um mapa derivado 
de um Modelo Digital de Elevação (MDE), independentemente do processo de interpolação 
utilizado (a ESRI, por exemplo, utiliza preferencialmente as redes de triângulos irregulares – 
TIN, do inglês), é hoje uma tarefa elementar e de base analítica para tarefas mais complexas. 

Aos ganhos de tempo somam-se os relacionados com a reprodução cartográfica, uma vez que 
as inúmeras opções de layout (Figura 6) permitem leituras imediatas, e muito intuitivas, dos valores 
dos declives, sobretudo, quando pretendemos ter uma rápida noção do todo, o que facilmente se 
consegue pela observação de imagens do espaço cartesiano 2D ou 3D (Figuras 6 e 7).

Por outro lado, recorrendo a tarefas analíticas decorrentes de processos de geocomputação 
relativamente complexos, torna-se possível estabelecer correlações entre os declives e as 
outras variáveis indispensáveis à interpretação geomorfológica (sanTos, 2005). Calcular, por 
exemplo, a percentagem de declives por classe de altitude, por tipo de rocha, por classe de 
exposição das vertentes ou por tipo de acidente tectónico é um exercício de grande utilidade, 
tanto mais que, apesar de não ser de simples execução é algo que se consegue processar num 
curto período de tempo. Apenas algumas horas, se todo o processo estiver correcto, já que se 
necessita de espírito crítico para avaliar o rigor dos resultados, são suficientes para alcançar os 
resultados do processo.

Figura 5
Carta de declives (segundo um método de quadriculagem) elaborado para as vertentes do Rio Dueça a jusante do Bubau (Rebelo, 
1967-67).
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Figura 7
Declives da vertentes do Rio Dueça a jusante do Bubau - Modelo digital de elevação (perspectiva 3D), 
elaborado no módulo ArcScene (ArcGIS 10.1, ESRI).

Figura 6
Esboços em relevo com informação sobre os declives das vertentes do Dueça a 
jusante do Bubau (efectuados em, ambiente SIG).
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Indo ao encontro do que acabamos de dizer, concluímos, assinalando a notável cons-
ciência (premonitória) que Rebelo (1966-67: 236) revela quando, na conclusão do seu traba-
lho, reflectindo sobre as potencialidades das cartas de declives para a interpretação geo-
morfológica, refere que “Cartas de declives reais, feitas com precisão, talvez possam abrir 
rumos novos à geomorfologia como ciência, e talvez possam ser muito úteis a outros ramos da 
actividade humana (à engenharia, por exemplo)”. Acrescenta, porém, algo com o qual estamos, 
novamente, em absoluta concordância; a necessidade de trabalho de equipa, por um lado e, 
por outro, de trabalho de campo.

Conclusão

Apesar de não se tratar de um estudo sobre Riscos Naturais, tema eleito como preferencial 
para a composição do livro de homenagem ao Geógrafo-Professor, o primeiro trabalho científico 
de Fernando Rebelo pareceu-nos ser uma legítima razão para fundamentar o nosso contributo. 
E estamos convictos de que a escolha foi acertada. Revisitar um estudo com quase meio século 
e, para mais, compará-lo com um “estudo virtual” que poderia ser desenvolvido sobre o mesmo 
tema com base nas modernas tecnologias de análise e processamento de informação geográfica, 
poderia ser, à partida, um exercício desleal e injusto. Poderia até ser lido como, usando uma 
imagem automobilística, se se tratasse de comparar as performances de um automóvel da 
década de sessenta com o mesmo modelo construído meio século depois. Obviamente, este 
não era o propósito. Cuidámos, apenas, de realçar a elevada qualidade de um trabalho que 
sempre deixa marcas ao seu Autor por ser o primeiro, por ser aquele que nos confronta a nós 
próprios com as nossas qualidades, limitações e ambições, aquele que, por isso mesmo, nos 
coloca de forma lúcida com os pés bem assentes na terra e, ao mesmo tempo, nos dá asas para 
deixar voar a criatividade e a imaginação. Vertentes do Rio Dueça é, estamos certos disso, um 
pouco de tudo isto. As qualidades do Geógrafo estão lá, são bem evidentes, e deixavam antever 
percursos, científico e académico, notáveis, como se veio a comprovar. Estão lá também a 
prudência e o espírito crítico que atestam a lucidez do Autor, ainda muito jovem, assim como 
estão o arrojo, a capacidade de imaginar e a criatividade, tão necessárias a quem, por devoção, 
se dedica a fazer Ciência.

As inevitáveis conclusões a retirar deste ensaio metodológico comparativo, vêm demonstrar 
a importância da evolução como factor de incremento de opções, tendencialmente e em regra, 
mais eficazes e mais próximas da realidade fenomenológica, mas não podem ignorar o esforço 
do Homem no sentido de obter resultados válidos sem recurso à miríade de ferramentas e 
softwares informáticos dos tempos actuais. Um destaque final para o ensaio em curso, apenas 
para sublinhar que, com a utilização de SIG, se os ganhos são evidentes ao nível do tempo 
dedicado para a produção dos resultados e para a apresentação dos layouts cartográficos, já os 
procedimentos, tarefas e processos de análise clássicos, revelam uma consistência metodológica 
que não poderá ser abandonada, em absoluto. Porque dependem muito mais do operador e do 
espírito crítico que, quase sempre, ele tinha de colocar nas suas análises e, sobretudo, porque 
a limitação ligada ao recurso a suportes informáticos de outros tempos obrigava a frequentes 
deslocações ao terreno, (actualmente, as ferramentas SIG convidam de forma preocupante a 
prescindir dessa conduta), devemos fazer reflectir de forma muito séria sobre os destinos que 
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queremos dar à nossa Ciência. Rematando com uma expressão do “seu” saudoso Mestre, Alfredo 
Fernandes Martins, “à guisa de conclusão”, inclinamo-nos perante a magnificência do Estudo do 
Mestre, orgulho são manifestamos pelo facto de termos sido discípulo do Professor, e deixamos 
a esperança de com ele ter aprendido a lição que perpetuaremos perante os nossos aprendizes, 
praticantes de uma Geografia nova, que não pode olvidar os seus princípios doutrinais tão bem 
sintonizados nestas “Vertentes do Rio Dueça”.

Obs: O Autor deste documento escreve em conformidade com as normas anteriores ao 
acordo ortográfico!
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