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Resumo:

O artigo esboça uma introdução à Geografia Física de Portugal a partir da obra do 
Professor Fernando Rebelo e da geograficidade latente na Viagem a Portugal de José Sarama-
go. A viagem e o trabalho de campo, caros ao escritor e ao geógrafo, desenham itinerários 
onde se cruzam olhares e leituras complementares de temas geográficos, como os que pode-
mos encontrar na Viagem de José Saramago: os elementos primordiais (terra, ar e água) re-
metem-nos para o suporte físico, processos erosivos, (geo)morfologia, climatologia e hidro-
grafia, riscos hidrológicos e ordenamento do território ou para reflexões sobre o ambiente e 
os riscos naturais e antrópicos. A marca do Professor Fernando Rebelo em sucessivas gerações 
que frequentaram o Curso de Geografia é evocada a partir da influência na que passou por 
Coimbra nos anos 70.

Palavras-chave: Fernando Rebelo. José Saramago. Geografia Física de Portugal. Viagem. 
Trabalho de campo.

Abstract:

Introduction to Physical Geography of Portugal: from Fernando Rebelo to José Saramago

This article outlines an introduction to the Physical Geography of Portugal based on 
the work of Professor Fernando Rebelo and the underlying geographicity of José Saramago’s 
Journey to Portugal. The journey and the fieldwork, dear to the writer and the geographer, 
devise itineraries that cross perspectives and complementary interpretations of geographical 
topics, such as those we find in Saramago’s Journey: the primeval elements (earth, air and 
water) lead us towards physical support, erosive processes, (geo)morphology, climatology 
and hydrography, hydrological risks and spatial planning, or even reflections on the environ-
ment, and hazards both natural and anthropogenic. Professor Fernando Rebelo’s imprint on 
several generations of Geography students is evoked by exploring his influence on the gen-
eration that studied in Coimbra in the 1970s.

Keywords: Fernando Rebelo. José Saramago. Physical Geography of Portugal. Journey 
and fieldwork.
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“Todo o viajante tem direito de inventar as suas próprias geografias. Se o não fizer, considere-se mero 

aprendiz de viagens, ainda muito preso à letra da lição e ao ponteiro do professor”.

(Saramago, 2011: 504)

1. Testemunho vivido: Fernando Rebelo, a Geografia de Coimbra e a geração de 70

A viagem proposta nestas páginas, com que nos associamos à homenagem ao Professor 
Fernando Rebelo, é suscitada por alguns momentos que pontuam um mútuo convívio que 
ultrapassa quatro décadas. Todos os que, como eu, iniciaram a formação em Geografia, na 
Universidade de Coimbra, nos primeiros anos dos idos de 70, frequentaram algumas disciplinas 
ministradas pelo Professor Fernando Rebelo. Desses momentos primordiais retenho as suas aulas 
rigorosas e didácticas, num registo distinto do ensino vigente, circunscrito à sala de aula e a 
um universo lectivo difícil de imaginar pelos alunos que, actualmente, frequentam os mesmos 
corredores e anfiteatros.

Prevalece ainda no meu espírito, desses já longínquos tempos, o desejo de abertura 
e mudança que se impunham à sociedade, à universidade e à geografia, causas que foram 
generosa e espontaneamente abraçadas pela minha geração. Não se compreende, hoje, como 
tão simples e naturais aspirações puderam assumir foros de contestação e rebeldia, sem 
nos reportarmos a esse período tão particular da nossa história contemporânea. A procura 
de novos caminhos reclama, sempre, partilha e cumplicidade, como a que se estabeleceu 
durante uma célebre viagem de estudo ao Maciço Calcário Estremenho, porventura a última 
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que o Professor Alfredo Fernandes Martins orientou, no seu estilo peculiar, ao mítico espaço 
de que foi autor e permanece, para muitos, principal actor. Estávamos em 1974, era Abril 
e o seu simbólico dia 25, embora vislumbrado pelos mais empenhados, ainda não tinha 
chegado.

O período singular que se inicia nesta data mudará o curso do nosso futuro individual 
e colectivo. Embora breve, foi intenso, marcante para quem o viveu, designadamente para o 
grupo de alunos que teve o privilégio de beneficiar da frutuosa relação que, então, se aprofunda 
com o Professor Fernando Rebelo. O processo de transformação económica, social, cultural e 
política alastrou à universidade, contaminou a geografia e envolveu os geógrafos, que não 
ficaram indiferentes perante a necessidade de renovação da sua ciência, quer no plano teórico 
e pedagógico como prático. O empenho e abnegação com que a comunidade geográfica de 
Coimbra responde a este apelo não a isenta de erros e contradições quanto a certas propostas 
de reforma curricular ou certos métodos ensaiados nem de alguns excessos que a generosidade 
do momento não deixará de relevar.

As viagens de estudo abriram as salas de aula ao exterior, permitiram contactar 
directamente com realidades desconhecidas, desbravar locais remotos dum país em mudança 
acelerada, visitar lugares emblemáticos da Geografia de Portugal. Sob a orientação do Professor 
Fernando Rebelo intensificou-se o trabalho de campo, percorreram-se serras, visitaram-se 
espaços naturais, sobretudo alguns lugares mágicos, sacralizados pelos nossos antepassados, 
cujo valor patrimonial os haviam de consagrar como parque naturais, sítios classificados, 
geoparques ou geomonumentos.

A observação no terreno de orientações do relevo, cristas quartzíticas, alinhamentos de 
falhas, superfícies aplanadas, terraços, outros depósitos ou ravinamentos recentes serviam 
de pretexto para, in loco, apresentar e discutir certas matérias que começaram, então, a dar 
entrada nos sumários de geografia física. Este legado, transmitido à minha geração pelo Professor 
Fernando Rebelo, acaba por ficar inscrito na sua produção científica através de vários artigos 
sobre processos erosivos actuais, nos anos 70 e 80, sobre a problemática dos riscos naturais, a 
partir dos anos 90. No limiar dum novo ciclo da vida do Professor Fernando Rebelo, este meu 
breve testemunho é apenas um singelo reconhecimento pessoal pelos seus ensinamentos, um 
sinal de gratidão pela confiança que, em vários momentos, em mim depositou.

2. José Saramago e a Geografia de Portugal: viagem, itinerários, lugares

2.1. Viagem e trabalho de campo: coração e razão; questões de método

“A ideia que a geografia repousa sobre a prática de terreno só se impõe tardiamente: o geógrafo não 

é um explorador ou um viajante; o seu trabalho não consiste em relatar o que observa em cada lugar, 

mas transformar a visão pontual dos que estão em contacto com o real numa visão de conjunto, na 

qual os campos se distinguem, as linhas se desenhem, as convergências aparecem. Que traz o terreno? 

Ele garante a autenticidade das observações recolhidas e permite descobrir realidades que escapam 

às outras estratégias de investigação”.

(Claval, 2013)
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A viagem está para o escritor como o trabalho de campo para o geógrafo, pois este como 
“o viajante anda à descoberta do que não sabe, tem de correr seus riscos” (Saramago, 2011: 93) 
para alimentarem tanto a ficção como a investigação. Tais nomadismos, diferentes na forma 
e no método, são ditados pela razão e pelo coração, decorrem de imperativos e necessidades 
várias, motivados pela curiosidade, romantismo ou simples aventura. A viagem, imposta ao 
primeiro fratricida como castigo, obrigado a andar “errante e perdido pelo mundo (Saramago, 
2009: 39), transformou-se depressa numa libertação, pois “viajar pressupõe, portanto, recusar 
o horário laborioso da civilização em proveito do lazer inventivo e jovial. A arte da viagem 
exorta a uma ética lúdica, a uma declaração de guerra ao controlo e à cronometragem da 
existência” (onfray, 2009: 15).

“Toda a viagem esconde e revela uma reminiscência” (onfray, 2009: 34). Há um tempo 
e um modo de viajar como acontece especificamente nesta viagem em que “o viajante não 
é turista, é viajante. Há grande diferença. Viajar é descobrir, o resto é simples encontrar” 
(Saramago, 2011: 466). As motivações poderão ser várias, mas todo o viajante se interroga sobre 
o sentido da viagem: “Que faz em todas as povoações e lugares onde entra? Olhar e passar, 
passar e olhar. Já se sangrou em saúde, já declarou que viajar não é isto, mas sim estar e ficar” 
(Saramago, 2011: 391). São muitas e variadas as formas de viajar: “Eis a boa filosofia: tudo é 
viagem. É viagem o que está à vista e o que se esconde, é viagem o que se toca e o que se 
adivinha, é viagem o estrondo das águas caindo e esta subtil dormência que envolve os montes 
(Saramago, 2011: 321). Há, também, um estado de espírito específico induzido pela viagem 
e pelos contextos geográficos em que ela ocorre: “Salvo se o viajante cede uma vez mais à 
inclinação para transferir os seus próprios estados de espírito para o que vê […]; “bem diferente 
seria a viagem, e o relato dela, se o viajante pudesse lançar-se na aventura de devassar o 
interior sertanejo” (Saramago, 2011: 466-600).

A geografia é herdeira dos grandes exploradores e do vasto património acumulado, ao 
longo dos tempos, pelas inúmeras viagens feitas para darem a conhecer novos mundos ao 
mundo. Não é preciso recuar aos geógrafos mais antigos, bastando recordar apenas Alexandre 
de Humboldt e Vidal de la Blache: enquanto o primeiro viajou pela América Latina, la Blache 
consagrava as suas férias a percorrer a pé e de comboio a França e os países vizinhos com “a 
vontade de melhor formar os franceses e os fazer compreender o mundo através da prática do 
terreno e do conhecimento da geografia. Este engajamento ajuda a construir tanto o cidadão 
como o geógrafo”. O trabalho de campo e o terreno, apesar de tudo, são uma “ideia menos 
universal do que pode aparecer à primeira vista”, resulta duma “prática que se transmite de 
boca a orelha sem ser alvo dum ensino sistemático”, ocupando “um papel central na mitologia 
do geógrafo. A sua prática aparece ao jovem investigador como uma comprovação, um rito 
iniciático” (Claval, 2013).

A viagem, o trabalho de campo e as saídas para o terreno, onde aqueles se materializam, 
permitem o contacto com a natureza, acabaram reconhecidas, ainda no século XIX, tal como 
a vida ao ar livre e o desporto, por proporcionarem experiências cívicas positivas, pelo seu 
elevado valor pedagógico e, assim, cumprir um papel importante na formação da juventude. O 
“outdoor learning”, hoje apresentado como inovação educativa, radica nesta longa experiência, 
tão cara à geografia, de contacto com o terreno.

Além da curiosidade e desejo que comportam, a viagem e o trabalho de campo podem 
ser experiências solitárias, como foi a Viagem a Portugal, realizada por José Saramago, ou 
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vivências em grupo, como as excursões tão do agrado dos geógrafos. O rosário de lugares 
que definem o itinerário seguido pelo autor, a avaliar pelo número de vezes que são citados, 
denuncia, como veremos, uma estratégia cujo planeamento levou em consideração, além de 
alguns pressupostos que deixou expressos outros objectivos que ficaram implícitos. A viagem 
real, a que foi efectivamente realizada, não deixa de conter outras viagens, mais íntimas e 
secretas, seguramente mais motivadoras que a que foi feita por dever de ofício: “ciente de 
que, se souber encontrar as pontes e tornar claras as palavras, ficará entendido que é sempre 
de homens que fala, os que ontem levantaram, em novas, pedras que hoje são velhas, os que 
hoje repetem os gestos da construção e aprendem a construir gestos novos. Se o viajante não 
for claro no que escreve aclare quem o ler, que é também sua obrigação” (Saramago, 2011: 
277).

A viagem e o trabalho de campo tem os seus rituais e constrangimentos, exigem uma 
logística que o apoie no transporte, na alimentação (gastronomia), no albergue para os 
tempos de repouso. Mas exigem ainda meios, como o registo fotográfico, que as perpetuem 
para memória futura, mapas que orientem a caminhada: “o viajante consulta os seus grandes 
mapas, segue com um dedo decifrador o traçado das estradas, e faz isto lentamente, é um 
prazer de criança que anda a descobrir o mundo. […] O viajante olhou zangado o louvado mapa. 
Faltava realmente a estrada. No tempo em que os cartógrafos desenharam a folha, ainda não 
havia estrada do Baleal a Peniche (Saramago, 2011: 75; 439).

2.2. Itinerários e destinos: hierarquia dos lugares visitados

“Uma pessoa olha o mapa e fica logo cansada. E, no entanto, parece que tudo ali está perto, 

por assim dizer, ao alcance da mão. A explicação, evidentemente, encontra-se na escala. É fácil 

de aceitar que um centímetro no mapa equivalha a vinte quilómetros na realidade, mas o que 

não costumamos pensar é que nós próprios sofremos na operação uma redução dimensional 

equivalente, por isso é que, sendo já tão mínima coisa no mundo, o somos infinitamente menos 

nos mapas”.

(Saramago, 2008: 161)

A primeira edição de Viagem a Portugal contem nas páginas finais alguns mapas que 
sintetizam, entre as deambulações feitas no país, “alguns itinerários sugeridos pelo autor a 
quem pretenda reproduzir a sua experiência”. Embora se reconheça que mais importante 
que o destino é a viagem, quase sempre estamos obrigados a chegar a um lugar, a cumprir 
um itinerário que melhor responda aos propósitos que motivaram a viagem. No caso de José 
Saramago, “o viajante viaja por mor de casos gerais e interesses que devem ser de toda a 
gente, em especial os que toquem os domínios da arte” (Saramago, 2011: 400). A missão que 
tinha assumido exige organização, profissionalismo, pois o “viajante não se confunde com o 
turista que leva-e-traz, mas nesta sua viajem não lhe cabe tempo para mais indagações que 
as da arte e da história” (Saramago, 2011: 277). O mapa é imprescindível ao planeamento de 
cada jornada, a ferramenta usada para se orientar: “o viajante olha o mapa: se esta curva 
de nível não engana, é altura de começar a descer. À direita fica um largo e extenso vale” 
(Saramago, 2011: 48).
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Viagem a Portugal segundo Saramago
(Os mapas reproduzidos representam alguns itenerários sugeridos pelo autor a quem pretendem repetir a 
sua experiência).
Fonte: Saramago, José – Viagem a Portugal, 1.ª ed., 1981.
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O livro descreve o que, qualquer vulgar cidadão deve, na gíria dos guias turísticos mais 
banais, visitar antes de morrer: os lugares, os territórios e as paisagens mais representativas 
e icónicas do país. Tem plasmado uma geograficidade complexa que se depreende tanto pelos 
espaços presentes como pelos ausentes, que não foram atravessados pela impossibilidade de 
ir a todo o lado ou, porque, o autor não considerou interessante lá ir. Além destes apagões e 
ausências há, ainda, percursos que não sensibilizaram o autor, sem alguma referência especial, 
onde o meio e a presença do ser humano tenham deixado na paisagem uma marca a destacar: 
“sem desdouro para Fornos de Algodres e Mangualde não teve história a jornada para Viseu” 
(Saramago, 2011: 292).

O longo índice toponímico, onde estão referenciados os 572 lugares mencionados 
no livro, revela uma hierarquia dos locais visitados, cuja importância resulta de critérios 
subjectivos ou inconscientes, ditados pela sensibilidade, imaginário e interesses do autor. 
Surgem 53 lugares citados mais de 4 vezes (9% do total) que definem uma hierarquia que 
aponta para os seguintes níveis: Nível I. Lisboa (1 lugar citado 33 vezes); Nível II. Coimbra, 
Porto (2 lugares com 12 referências); Nível III. Sintra, Vila Real, Bragança, Évora (4 lugares, 
9 a 11 referências); Nível IV. Braga, Monsanto (Idanha), Óbidos [8], Alcobaça, Aljubarrota, 
Guarda, Torres Vedras [7] (7 lugares, 7 e 8 referências); Nível V. Leiria, Tomar, Viana do 
Castelo, Guimarães, Beja, S. João Tarouca, Mértola, Cidadelhe, Rio de Onor [6]; Faro, Aveiro, 
Castelo Branco, Abrantes, Amarante, Belmonte, Serpa, Marialva, S. Quintino [5] (17 lugares, 5 
e 6 referências); Nível VI. Portalegre, Santarém, Viseu, Torres Novas, Vila do Conde, Águeda, 
Barcelos, Estremoz, Fundão, Pinhel, Mirando do Douro, Batalha, Bom Jesus, Mafra, Salzedas, 
Idanha (Velha e Nova), Álvaro, Esacrigo, Juromenha, Rendufe, Rio Mau, Torre de Palma (22 
lugares, 4 referências].

A hierarquia dos lugares segundo Saramago não resulta dum escalonamento urbano, 
administrativo, económico ou social pré-determinada, mas da importância que o autor atribuiu, 
de forma implícita e subjectiva, aos lugares que visitou. Também faz diferença o sentido em 
que é feito o itinerário: a viagem inicia-se em Mirando do Douro, fronteira com Espanha, 
inicia-se de leste para oeste, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, pregando aos 
peixes do rio, começando pelo interior mais profundo, vindo de fora para dentro, como se o 
autor entrasse em Portugal pelas traseiras. O roteiro seguido, como o que é proposto a futuros 
visitantes, valoriza certos locais, denuncia uma intencionalidade: colocar no mapa lugares 
recônditos, normalmente fora dos percursos comuns, ditados pelo turismo dominante a certo 
tipo de turista. As cidades são descritas referindo o essencial para responder à encomenda, 
cumprir a missão; os lugares pequenos, remotos, perdidos, moribundos exercem maior fascínio, 
mais apelo, a quem dedica mais ternura e emoção. A peregrinação por esses pequenos lugares, 
também faz com que a Viagem possa ser lida como um exercício de cidadania a favor dos 
olvidados, luta pela inclusão dos que, ficando longe da vista, permanecem também longe do 
coração. O itinerário faz, assim, um subtil apelo à inclusão territorial, mostra um viajante 
comprometido com as pessoas e os territórios, desenha um mapa de afectos onde procura 
reverter a ostracização numa geografia da esperança.
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3. Temas de Geografia Física na Viagem a Portugal de José Saramago

“O viajante faz o que seria de esperar, assoma à pequena varanda, quanto basta a um poeta, olha 

por cima das casas novas os campos antigos, e tenta compreender o segredo de palavras que parecem 

tiradas apenas dum compêndio de geografia: […] Tentar compreender é o mínimo que se pode pedir”.

(Saramago, 2011: 530)

A descrição dos lugares e dos territórios percorridos por Saramago na sua Viagem a 
Portugal contem apontamentos carregados de geograficidade onde se identificam vários temas 
abordados pela geografia física. O que mais o impressiona ou sensibiliza atrai a sua atenção, 
acabando por ocupar, portanto, maior ou menor espaço descritivo no livro. Sem deixar de 
valorizar, também, um acaso, um encontro inesperado, um desvio fora de rota, factos que 
justificam porque certos lugares (Cidadelhe e Monsanto, p. ex.) tenham alcançado mais relevo, 
logo mais citações, que muitas cidades. Os rios e as serras que se mostram ao viajante no 
seu melhor esplendor receberam nome próprio, honra que apenas teve um ou outro cidadão, 
como o Sr. Guerra de Cidadelhe, empregado do Hotel Turismo da Guarda, de quem se tornaria 
amigo.

Regista o essencial do património natural e construído: não lhe escapam as paisagens 
naturais, florestas, árvores, serras, vales, rios, nem os castelos, antas, mosteiros, igrejas 
(sobretudo românicas), entre os monumentos. O melhor da sua arte e sensibilidade, contudo, 
ficou reservado para descrever as paisagens naturais, as cores do Outono, a combinação 
cromática do céu com o modelado dos vales, como se o escritor perante certos cenários virasse 
pintor. Também o prendem a relação entre o homem e o meio e as paisagens que daí resultam; 
contudo, por apenas nos focarmos em temas de Geografia Física não significa que a Viagem não 
detenha reflexões sobre Geografia Humana, tão abundantes são as passagens onde exprime as 
suas preocupações quanto ao despovoamento dos espaços rurais, às vulnerabilidades sociais, 
à dureza do modo de vida das populações humildes, denunciando o seu empenhamento social 
e político.

O limitado espaço que dispomos obriga a sistematizar as temáticas que destacaremos 
estruturando-as nas seguintes coordenadas principais: os elementos primordiais (a terra, o ar 
e a água), a que se seguem alguns aspectos relacionadas com o ambiente, riscos naturais e 
antrópicos.

Terra: suporte físico, processos erosivos, (geo)morfologia. Geologia e litologia (xisto; 
granito, calcário; arenito; areias); erosão e formas da terra (serras e vales, planaltos e 
planícies).

Origem telúrica do material rochoso. “Embora não falte vegetação de grande porte, a 
encosta é toda de pedra bruta, e a estranheza faz-se pasmo quando, chegando ao alto, vê que 
a pedra se apresenta como uma enorme laje inclinada, lisa, com rasgos de desníveis aqui e 
além, e então compreende que esta pedra vem das profundas da terra, rompe o húmus fértil do 
vale e cresce direito ao céu, até onde lhe chega o impulso” (Saramago, 2011: 168). […] “Procura 
pedras, mas as outras, as que nenhum escopro bateu, ou, tendo batido, nelas deixou intacta 
a brutalidade. Não vai estar em Monsanto tempo bastante para saber o que há da pedra nas 
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pessoas; confia que lhe será possível entender o que das pessoas passou à pedra. Num caso, 
ficaria na aldeia; no outro, deverá sair dela. De pedras julgava o viajante ter visto tudo. Não o 
diga quem nunca veio a Monsanto” (Saramago, 2011: 326).

Erosão: agentes e processos erosivos. “O viajante, que algumas vezes tem lastimado 
as fragilidades da pedra, pode agora pasmar com a resistência desta: quinhentos verões de 
calor assim, até um santo de granito teria o direito de dizer basta e sumir-se em pó” (Saramago, 
2011: 520). […] “Construído de xisto, o castelo da Lousã resiste mal ao martelar alternante 
do sol, da chuva, das geadas, do vento, ou então é o viajante que isso teme por ver como se 
estão esboroando, nos sítios mais expostos, os muros restaurados” (Saramago, 2011: 234). […] 
“São Pedro das Águias é uma jóia que o tempo mordeu e roeu por todos os lados. Não faltaram 
aqui mãos ofensoras, mas o grande destruidor foi realmente o tempo, o vento que por estas 
gargantas deve assobiar, a chuva fustigante, o sol calcinador” (Saramago, 2011: 3, 17). 

O tempo, esse grande escultor: a arte da pedra, a pedra e a arte; das esculturas naturais 
aos geomonumentos. “Pasma diante da grande e única laje granítica que faz de praça, eira e 
cama de luar no meio da povoação” (Saramago, 2011: 41). […] “Não tem o viajante nada contra 
as grutas. Tem que ver o desabafo, e o reconhecimento expresso de específicas ascendências, 
com estas grutas, onde a maravilha natural das formações calcárias, com todas as variações 
possíveis de estalactite e estalagmite a que tudo se reduz, é adulterada por iluminações 
muitas, e não pouco desvairadas cores, com música de fundo wagneriana” (Saramago, 2011: 
378). […] “é a igreja do lugar, de grossíssimas paredes, uns enormes botaréus de reforço que 
são as patas do animal. No século XIII, e nestas bandas de Trás-os-Montes, não se saberia muito 
de resistência de materiais, ou então o construtor era homem desconfiado das seguranças 
do mundo e resolveu edificar para a eternidade” (Saramago, 2011: 30). […] “esse helenístico 
mármore, sem dúvida formosa, mas tão longe da força expressiva das pedras de Ançã a que 
o viajante incansavelmente volta” (Saramago, 2011:183). […] “nota-se como tem influência na 
expressão da obra o material empregue: este mármore de Estremoz é incomparavelmente 
mais comunicante do que o alabastro rico do Convento da Pena. A não ser que tudo seja mera 
questão de gosto pessoal: se o viajante já declarou preferir o granito ao mármore, pode agora 
preferir este de Estremoz ao alabastro finíssimo” (Saramago, 2011:527).

Intui a captura do Mondego. “Apreciar este largo, extenso e fundo vale onde o Mondego 
passa, ainda no lançamento da larga curva que fará contornar os contrafortes da serra da 
Estrela pelo norte para depois se alongar por mais baixas terras, até ao mar. Este rio parecia 
fadado para ir desaguar no Douro, mas encontrou no caminho as alturas de Açores e Velosa, 
o monte de Celorico, e deixou-se ser o maior dos que em terra portuguesa nascem. Alguns 
destinos humanos são assim” (Saramago, 2011: 269).

Ar: lições de climatologia aplicada. A viagem é muito condicionada pelo clima, o 
viajante pelas vicissitudes do estado do tempo. O tempo condiciona viajante e viagem, 
podendo proporcionar momentos de exaltação, sentimentos de elevação interior. “O ar está 
de uma pureza magnífica, não há sequer vento” (Saramago, 2011: 107). […] “Agora começa a 
surgir entre as nuvens o primeiro azul-aguado, a primeira promessa de tréguas. E quando o 
viajante se aproxima de Chaves já é muito maior o espaço de céu limpo, as nuvens fazem a sua 
obrigação e aproveitam o vento alto, mas recolheram a chuva, são flotilhas de barcos de recreio 
a espairecer, todas de velas brancas e galhardetes” (Saramago, 2011: 60).
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As estações do ano podem influenciar o estado de espírito mas, também, mudar os cenários 
que são um valor acrescido para quem os desfruta: “ver na Primavera o que se vira no Verão”, 
“com sol onde primeiramente a chuva caia” (Saramago, 2011: 627) […] “este tempo brumoso e 
de chuva, no Outono, quando o céu se esconde e as folhas caem. Belo é sempre o Verão, sem 
dúvida, com o seu sol, sua praia, sua latada de sombra, seu refresco, mas que se há-de dizer deste 
caminho entre florestas onde a bruma se esfarrapa ou adensa, às vezes ocultando o horizonte 
próximo, outras vezes rasgando-se para um vale que parece não ter fim” (Saramago, 2011: 88).

Onda de calor; as situações extremas e os seus efeitos: “Está um calor de morrer, as 
cigarras caíram em êxtase colectivo, só doidos andam a estas horas pelas estradas” (Saramago, 
2011: 519). […] “Provavelmente por efeito do calor, o viajante não está nos seus dias de maior 
clareza, mas espera que o entendam” (Saramago, 2011: 544).

Água: hidrografia, riscos hidrológicos e ordenamento do território. Cheias e inundações: 
“Não vale a pena ir ver outra vez o rio: nem sequer é um morto limpo. Lá para baixo, perto 
da confluência com o Tejo, parece tornar-se a água clara: é apenas porque corre em fundo 
raso, de areia” (Saramago, 2011: 403). […] “Um deslumbramento. Mas não o é menor este vale 
fertilíssimo, mais afortunado do que os campos do Ribatejo, que já não colhem das cheias o 
benefício do nateiro, e sim a desgraça das areias. Aqui, as águas que a ribeira leva e se juntam 
às do rio Sabor refluem diante do grande caudal do Douro e vêm espraiar-se por todo o vale, 
onde ficam a decantar as matérias fertilizantes que trazem em suspensão. É a rebofa, dizem 
os habitantes de cá, para quem o Inverno, se a mais se não demanda, é uma estação feliz” 
(Saramago, 2011: 41).

Leito de cheia. Ordenamento do território: “Esta vila, ao crescer, deixou espaço para o 
rio, não o afrontou demasiado indo construir à beira de água, salvo se foi ele que a empurrou 
no desatino das cheias, em tempo da sua juventude. Seja como for, cada um ficou no seu lugar, 
juntos sim, mão não atropelando-se” (Saramago: 398).

Ambiente, riscos naturais e antrópicos. Terramotos; minas e passivos ambientais; poluição 
industrial e nuclear. A grande temática de geografia física, pelo menos conceptualmente, é a 
que percorre outro livro emblemático, A Jangada de pedra, onde estão presentes os movimentos 
mais profundos e telúricos, qual tectónica de placas, com todo o tipo de riscos que lhes estão 
associados, com maior amplitude que o terramoto de Lisboa.

Riscos e catástrofes naturais. A jangada de pedra: “A primeira fenda apareceu numa 
grande laje natural, lisa como a mesa dos ventos, algures nestes Montes Alberes que, no extremo 
oriental da cordilheira, compassadamente, vão baixando para o mar”( Saramago, 2011: 19); “e 
uma dessas hipóteses era que um desabamento ou escorregamento de terras na montanha 
tivesse descaído o curso do rio, outra fosse obra dos franceses, perfídia gaulesa, apesar do 
acordo bilateral sobre águas fluviais e seus aproveitamentos hidroeléctricos” (Saramago, 
Jangada: 21); “Enquanto as populações regressam aos seus lares e a vida retoma, aos poucos, 
como é costume dizer-se, o curso normal, vão de vento em popa os debates entre os cientistas 
sobre as causas do desvio in extremis da península, quando já nada parecia evitar a catástrofe” 
(Saramago, Jangada: 251). 

O terramoto de Lisboa de 1755: “Tem o museu mais que ver, mas ao viajante interessava 
particularmente a antiga imagem duma cidade desaparecida, urbe submersa pelo tempo, 
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arrasada por terramotos e que, enquanto cresce, a si mesma se vai devorando” (Saramago, 
2011: 466). “Para estas bandas foi a aldeia de Santo António de Avenilha, destruída pelo mar, o 
marquês de Pombal veio cá repetir, em ponto pequeno, a baixa lisboeta, esquadriando esquinas, 
impondo cérceas e cometendo o milagre, não ele, mas os seus arquitectos, de preservar um 
ambiente para bons vizinhos“ (Saramago, 2011: 600).

Poluição fluvial: “Foi primeiro ver o rio, de cima da ponte, e duvidou de que fosse rio 
aquilo: águas sujas, grandes flocos de espuma, detritos, indícios de morte. O viajante retirou-
se em negra tristeza” (Saramago, 2011: 399). […] ”O Almonda é um rio de águas mortas, vida, 
nele, só a da podridão. Em criança tomou banho neste pego, e se as águas nunca foram límpidas 
como as dos ribeiros de montanha, era só por causa do nateiro suspenso, matéria fertilizadora 
e por isso bem-vinda. Hoje as águas estão envenenadas, como já em Torres Novas claramente 
se mostrava. Não veio o viajante para lamentar a morte dum rio, mas ele está morto, ao menos 
que isso se saiba” (Saramago, 2011: 402).

Poluição industrial: “E grandes são também as chaminés por toda a recortada margem 
que se estende de Almada a Alcochete, com as suas torrentes aéreas de fumo branco, amarelo, 
e ocre, ou cinzento, ou negro. Dá-lhes o vento, e as longas e estiradas nuvens cobrem os 
campos para sul e poente. É terra de estaleiros e fábricas, Alfeite, Seixal, Barreiro, Moita, 
Montijo, terra convulsa onde o metal range, ruge e bate, onde silvam gases e vapores, onde 
infinitas tubagens orientam o fluxo dos carburantes. Tudo é maior que os homens. Nada é tão 
grande como eles” (Saramago, 2011: 495).

Exploração mineira, poluição e passivo ambiental: “Assomando por cima das elevações 
naturais, duas montanhas, cada qual com sua cor, cinzento e amarelo-queimado, sem um fio de 
erva nelas, sem um galho de árvore, nem sequer uma rocha, destas que por todo o lado surgem 
e se inclinam sobre a estrada. São os montes de detritos das minas da Panasqueira, apartados 
segundo a sua composição e cor, duas massas gigantescas que avançam sobre a paisagem e a 
comem por fora, na mesma proporção em que foi sendo roída a terra por dentro. Para quem 
não espera, o surgimento súbito destes montes causa um choque, sobretudo porque nada, à 
distância, os liga aos trabalhos da mina. É mais adiante, perto da povoação, que na encosta se 
vêem as entradas para o interior da montanha. Cá fora uma lama esbranquiçada, quase fluida, 
escorre para outra vertente (Saramago, 2011: 338).

Nuclear: “A Ferrel foi por uma razão só: ser esta a localidade donde se prevê, ou previu, 
construir uma central nuclear. Não indagou se a população estava a favor ou estava contra, 
apenas quis ver um lugar tão chegado ao coração dos ecologistas e que foi bandeira de acções 
de contestação política. Aos ecologistas sobram razões, aos contestadores não poderiam 
faltar, porém o viajante interroga-se sobre os tempos em que vierem a esgotar-se as fontes de 
energia conhecidas, e se, então, as fontes de energia alternativa limpa (solar, eólica, marítima) 
encontrarão maneiras racionais e económicas de exploração. O homem tem sido um animal 
envenenador, por excelência o animal que suja” (Saramago, 2011: 438).

Degradação da paisagem e riscos antrópicos. Pressão urbanística, turismo e desabamento 
de frágeis arribas: “Foi depois outra vez o viajante até ao mar, à praia de Santa Rita, onde, no 
alto duma arriba, se ergue um hotel horrendo. Fosse aqui o cabo das Tormentas e o Vasco da 
Gama não conseguiria passar, tal o susto que lhe causaria este Adamastor de betão. E é uma 
pena, tão bela é a paisagem que do Vimeiro vem até aqui, com a estrada seguindo a ribeira 
de Alcabrichel, a jogar às escondidas com ela, entre arvoredos. […] No caminho para o Sul, o 
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viajante sente-se preocupado. A imagem do hotel não o larga. Aquela arriba parece forte, sem 
dúvida, mas aguentará ela? Não tem esta inquietação que ver com o peso do edifício, mas com 
o direito que a qualquer pedra honrada assiste de alijar de seus magoados ombros insuportáveis 
cargas físicas e morais” (Saramago: 450).

4. Geografia sentimental: Fernando Rebelo e a minha Viagem a um longínquo país

“Esta viagem a Portugal é uma história. História de um viajante no interior da viagem que fez, 

história de uma viagem que em si transporta um viajante, história de viagem e viajante reunidos 

em uma procurada fusão daquele que vê e daquilo que é visto, encontro nem sempre pacifico de 

subjectividades e objectividades. Logo: choque e adequações, reconhecimento e descoberta, 

confirmação e surpresa”.

(Saramago, 2011: 20)

As fotografias que se apresentam foram captadas enquanto estudante, durante viagens 
de estudo, realizadas em 1976 e 1977, sob a orientação do Professor Fernando Rebelo. O Senhor 
Ferreira, ao volante do velho Land-Rover, levou-nos a contactar com pessoas e lugares que o 
tempo carregam de nostalgia. Volvidas mais de três decadas, a observação destas imagens 
transporta-nos a um mundo desaparecido, permite uma viagem por espaços profundamente 
alterados que configuram uma geografia irrepetível, onde fomos felizes e aonde dificilmente 
conseguimos voltar.
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“A qualidade que se exige ao ambiente implica um equilibrio que passa indubitavelmente 
pelo clima, pelas águas correntes, pelo material rochoso, pelos declives, pela vegetação e 
pelo Homem. Se cada um destes elementos pode ser estudado pormenorizadamente e 
independentemente por multiplas ciencias, cada uma das ciências que constituem a Geografia 
Física, embora aprofunde certos aspectos, procura, mesmo, assim, uma relacionação entre os 
factos a uma escala que, em geral, as outras não utilizam. Esta relacionação toma a forma de 
uma verdadeira síntese quando se trata de estudar as formas de relevo, ou seja, de praticar a 
Geomorfologia” (rebelo e lema, 2001: 70 1).

“Os solos lavrados segundo as linhas de maior declive das vertentes, ou perto delas, 
facilitam-nos. E os ravinamentos podem iniciar-se em poucas horas. A Geografia Física estuda-
os teoricamente e, no terreno, verifica a degradação do ambiente que eles provocam – 
desaparecimento de solos agrícolas, destruição de culturas e obras públicas, etc.” (rebelo e 
lema, 2001: 61).

“Bons miradouros para paisagens deste tipo, são, também, os cimos das vertentes dos 
canhões flúvio-cársicos. Os já referidos Vales das Buracas e do Poio Novo são bons exemplos; 
do alto destes vales vêem-se grandes extensões de afloramentos calcários e pouca vegetação. 
Ao aspecto desolado dos cimos nus e pedregosos, opõe-se, todavia, a aparente fertilidade 
das áreas deprimidas, dos fundos dos vales, particularmente, onde se acumulam formações 
superficiais que permitem o desenvolvimento de solos agricultáveis. Esta fertilidade é, 
realmente, aparente, pois se existem os solos, a falta de água, que se perde em profundidade, 

1 Citações de Fernando Rebelo in rebelo, Fernando; lema, Paula Bordalo (2001) - Geografia de Portugal: meio físico e 
recursos naturais. Lisboa: Universidade Aberta.
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através das fendas dos calcários; por isso, além das manchas de oliveiras, apenas se cultivam 
batatas, favas e alguns cereais, mas sempre em sequeiro, logo de fraco rendimento” (rebelo e 
lema, 2001: 387).

“A actuação do homem eliminando a vegetação, por motivos diversos, em áreas 
extensas, e os fogos florestais são importantes factores de risco acrescido ao já grande risco 
de ravinamento. A escorrência pode, todavia, ser menos agressiva não deixando de ser um 
risco de consequências graves no respeitante à perda de solos agrícolas. O desaparecimento 
de vegetação em vertentes regularizadas com declives de valores médios constitui um risco 
de erosão selectiva logo se verifiquem chuvas, mesmo pouco importantes. (…) Os riscos de 
sedimentação relacionam-se tanto com o risco de erosão fluvial como com o risco de erosão 
litoral, já que nos dois casos a água transporta sempre quantidades variáveis de materiais que, 
ao perder velocidade, deposita” (rebelo e lema, 2001: 80-84).
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“Aí se inicia o longo cordão litoral que vai ganhando importância para Norte riginando 
algumas dunas de razoável altura e dando protecção quer contra o vento, quer contra a acção 
destruidora das vagas em momentos de temporal. Ultrapassa largamente os limites do que se pode 
considerar Baixo Mondego, indo para Norte até perto de Espinho” (rebelo e lema, 2001: 375).

“O caso das vertentes onde existam terraços agrícolas do tipo socalco ou geio, mais ou 
menos abandonado, que sofrem um pequeno deslizamento ou, mesmo, um pequeno desaba-
mento, muito localizado. Em alguns casos, o descuido humano é identificável.

(…) Em espaços pastoris, os ravinamentos são frequentes. Umas vezes já fossilizados 
pela vegetação, outras vezes vivos ainda, sem vegetação, eles podem relacionar-se com a 
voracidade de certos animais, como as cabras, em vertentes constituidas ou cobertas por 
materiais rochosos de fraca coesão” (rebelo e lema, 2001: 62).
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