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Mensagem do Secretário da Assembleia Geral da RISCOS
Estes dois volumes com mais de seiscentas páginas cada, mostram de forma clara e
evidente, a homenagem que leva à justa prestação do tributo da seriedade, grandeza
cultural e científica do Professor Doutor Luciano Fernandes Lourenço.
O Professor por vocação, por devoção, por saber e experiência, indomável vontade; a sua
ilimitada coragem e também os seus valores personalistas e humanistas; o seu enleante afeto,
a sua inesgotável perspicácia, o seu convincente poder de pensar, expor e persuadir; a sua
permanente inventiva, irrequieto pesquisador em diversas áreas e diferentes domínios… A
par destas inúmeras qualidades, mantem a alegria de viver acrescentando o prazer que tem
em construir a sua felicidade com os outros e, através deles, ser solidário sem o ostentar.
O Professor, o Colega e o Amigo, com saber sempre disponível, com uma presença
sempre permanente e em crescimento contínuo tinha publicado em 2019, 70 livros
científicos, 106 artigos em Revistas especializadas e 231 colaborações em coautoria.
Desde os tempos de estudante teve como objetivo primordial a sua formação como ser
humano que terá contribuído para que viesse a ser geógrafo e até que se dedicasse ao
estudo dos riscos, das suas plenas manifestações, as catástrofes. No seu período de
estudante foi desenvolvendo o espírito de observação ,viver ao ar livre, conhecer a história
natural, observação do revestimento vegetal, orientação com uso da bússola, leitura de
cartas topográficas que se refletem na quinta de que é proprietário, na bordadura da serra
e na qual passa o seu tempo de isolamento e reflexão. É natural que o seu nascimento em
Goulinho, Aldeia das Dez, no concelho de Oliveira do Hospital, se tenha tornado um
fator que estivesse no desenvolvimento dessas qualidades e na sua evolução ao longo do
tempo, alargando-o a espaços mais extensos , promovendo princípios e valores que
estimulam o desenvolvimento de hábitos saudáveis e segurança de vidas. Todos estes
hábitos estimulam o acréscimo de saúde e segurança, preparando-se assim para as possíveis
catástrofes e socorro para acidentes que possam surgir de forma inesperada.
Ser Geógrafo significa existir um profundo conhecimento suportado por um respeito
pelos territórios físicos e humanos, bem como as caraterísticas naturais e as atividades
culturais que constituem a sua grande relevância. Foram estes condicionalismos, baseados
num profundo conhecimento que o levou a aceitar funções de gestão, que desempenhou
na Direção da Escola Nacional de Bombeiros e na Coordenação da Agência para Prevenção
de Incêndios Florestais. A realização de vários trabalhos de investigação científica está na
base da realização dos seus objetivos fora do âmbito académico e levaram à constituição
da RISCOS-Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, de que é Presidente
da Direção, desde a sua fundação.
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É interessante referir que, depois da estruturação desta Associação, o Professor Luciano
Lourenço se tivesse lembrado de convidar o seu Professor de Geografia Humana e seu
Colega no Curso de Auditores de Defesa Nacional para integrar os corpos sociais desta
Associação, fazendo parte da Assembleia Geral.
Ficou gravada na minha memória a sua presença nas aulas de discussão de trabalhos
práticos como um aluno bastante interventivo com muita ponderação e espírito científico.
A sua frequência era muito regular e evidente pela sua estatura, e uma mais valia pela
qualidade das suas opiniões, transmitidas com uma voz bem timbrada e ritmada,
demonstrando uma enorme autoconfiança e um espírito de liderança, que mais tarde veio
a exercer de forma indiscutível.
Os homens marcam, de forma indelével, os períodos temporais em que vivem, em
particular todos aqueles que em vida conseguem deixar legados que os perpetuam pelas
gerações vindouras, qualquer que seja o domínio, a área do conhecimento humano em
que se notabilizaram.
Este parágrafo serve de introdução àquilo que é a essência desta singela e despretensiosa
homenagem a um Homem nas suas vertentes multifacetadas mas, sobretudo, como aluno
estudioso possuidor de uma inteligência ímpar e de uma invulgar capacidade de
memorização, pilares fundamentais que subjazem, inquestionavelmente, a uma carreira
académica de grande sucesso em sentido ascendente até atingir o cume - Professor
Catedrático da Universidade de Coimbra.
Porém, a sua atividade foi diversificada e prolífera: passou pelo domínio da
investigação, pela publicação de uma numerosa e aliciante obra, constituída de livros e
revistas especificamente científicos, já referidos anteriormente, presidiu a várias
Associações, promoveu e participou em inúmeros Colóquios, Simpósios, Conferências
em Portugal e no estrangeiro, sendo por isso um lídimo Embaixador da nossa
Universidade e do nosso País, granjeando um justo reconhecimento dos Colegas, quer
a nível nacional quer internacional.
Este Homem a quem me ligam estreitos e indefetíveis laços de respeito, profunda e
sincera amizade é o Professor Doutor Luciano Fernandes Loureço, um Homem que nos
legou uma vastíssima obra, merecedora de uma maior admiração e divulgação dos seus
trabalhos e de um estudo mais aprofundado por parte das atuais e futuras gerações de
alunos das nossas Universidades.
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