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Luciano Lourenço na Sessão de Abertura do X Encontro Nacional de Riscos e II Jornadas
Técnicas da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, a 28 de maio de 2016.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.
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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço com sua família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Testemunho de
um Serrano

[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado,
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se,
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”,
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que,
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados.
Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.
As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:
• A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;
• Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma
•

•

•

cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!
À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às
minhas atividades académicas;
À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na
Universidade, apoio que nunca esquecerei;
A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial,
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
19

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)

O meu agradecimento é também extensivo aos:
•

Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua
prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;

•

Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me
acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;

•

Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e
a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•

A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:
[…]
Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes
Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço
Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.
[…]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.

20

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço,
em criança, 1954.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das
provas de Doutoramento,
realizadas a 23/01/1997.
Fotografia cedida por
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Imposição de Insígnias,
a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.

Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor
Catedrático, a 24/04/2018.
Fotografias cedidas por Fátima Velez
de Castro, 2021.
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Prefácio
No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.
Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.
Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma
investigação e produção mais significativa.
Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá,
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos
de diversas áreas científicas.
O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos.
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos,
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou
de áreas com íntima relação com esta.
Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral,
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo,
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica
33

Prefácio

do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha,
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês,
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.
Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas,
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas
de mitigação e controlo de ravinamento.
Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima,
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a
deteção remota.
Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física,
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço.
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia,
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita
relação com as ciências cindínicas.
João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa,
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.
Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.
A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.
A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios
florestais.
Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez,
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M.
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes.
O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade,
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.
Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo. De facto,
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos,
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação.
Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca,
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha:
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos,
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”.
De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire,
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio
climático” (Miguel Castillo Soto).
O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.
As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo),
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
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O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.
Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres
vivos presentes na natureza, à escala global.
A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.
Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco,
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza,
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.
É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração,
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.
Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:
• Aproximação entre prevenção e combate;
• Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
• E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios
vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada.
Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de
áreas estratégicas de intervenção”.
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Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC)
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.
E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021,
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para
a proteção civil.
Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:
• Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;
• Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;
• Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao
funcionamento do sistema.
Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente,
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.
Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas
que nortearam o seu trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na
Proteção Civil.
É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado,
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix
39

A GEOGRAFIA FÍSICA
E OS RISCOS
Interfaces entre as alterações da
paisagem e a dinâmica ambiental

Luciano Lourenço a realizar levantamento microtopográfico, 12/07/1989.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1
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Resumo
A Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade detentora de um valioso arquivo
resultante da atividade centenária desenvolvida pelos Serviços Hidráulicos. A referência
a episódios hidrológicos e meteorológicos anormais, ou mesmo excecionais, aparecem
em centenas de processos, alguns à escala da bacia e outros com implicações essencialmente
ao nível local que também iremos destacar. Procurando contribuir metodologicamente
para o estudo de cheias históricas, este trabalho trata a informação dos processos
arquivados no acervo da Administração da Região Hidrográfica do Norte com
importância para a temática da análise do risco hidroclimático. Baseando-nos numa
metodologia descritiva analisamos 475 processos da série “obras” nos cursos de água
da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, no período de 1900 a 1973 e apresentamos os
resultados da abrangência espacial e temporal deste fenómeno.
Palavras-chave: Fontes históricas, riscos hidrológicos, inundações processos, obras fluviais.

Abstract
The importance of the archive of the Portuguese Environment Agency for the study of the
floods in the Ave river. The Portuguese Environment Agency is the entity that holds a
valuable archive resulting from the centenary activity developed by the Hydraulic
Services. The reference to abnormal, or even exceptional, hydrological and meteorological
episodes appears in hundreds of processes, some at the basin scale and others with
implications essentially at the local level, which we will also highlight. Seeking to
contribute methodologically to the study of historical floods, this work deals with the
information of the processes filed in the collection of the Administration of the Northern
Hydrographic Region with importance for the theme of the analysis of the hydroclimatic
risk. Based on a descriptive methodology, we analyzed 475 processes from the “works”
series in the water courses of the Rio Ave Hydrographic Basin, from 1900 to 1973, and
presented the results of the spatial and temporal scope of this phenomenon.
Keywords: Historical sources, hydrological risks, floods, processes, river works.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.1_03
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Introdução
A análise à vida quotidiana de instituições públicas seculares aponta várias dificuldades
de localização de fontes precisas, por exemplo as relacionadas com as fontes documentais
escritas que se apresentam dispersas em arquivos. São várias as formas de abordagens
documentais utilizadas para ter-se acesso ao contexto histórico de determinado período
estudado. As fontes primárias escritas são testemunhas do passado, “pegadas” deixadas na
história pela ação dos homens, que o investigador utiliza para reconstruir a memória o
mais próximo possível do que aconteceu (Carvalho, 2009; Ketelaar, 2004; Milligan, 1979).
Documentos jurídicos, sentenças, correspondência, inventários, censos, mapas, gráficos etc.
são as algumas das diversas interpretações que os pesquisadores realizam das fontes primárias
que podemos encontrar em arquivos e departamentos vinculados aos órgãos públicos que
mantenham a prática do arquivamento de documentos (Prado, 2010).
O acervo documental e técnico dos antigos Serviços Hidráulicos do Douro (SHD), atualmente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), constitui uma oportunidade para entendermos uma Instituição Pública, onde a água e o seu uso marcam profundamente as relações sociais
e as atividades económicas (Campelo, 2011). Para compreendermos o papel desempenhado
por esta instituição pública na economia e sociedade nortenha, são fundamentais os documentos técnicos e administrativos que produziu enquanto entidade competente na gestão dos recursos hídricos no norte de Portugal: mapas, projetos, ofícios, cadastros, relatórios, notações de
correspondência (Campelo, 2011; Costa, 2012, 2011, 2010; Costa e Cordeiro, 2012, 2015).
Entre os milhares de processos existentes nos vários arquivos da APA, encontramos a
série “Obras” relativa ao Domínio Público Hídrico (DPH) das bacias hidrográficas dos
rios Ave e Cávado, provisoriamente, depositado na Casa de Sarmento, em Guimarães.
Optamos por analisar todos os processos existentes - desde 1886 até à 1973 – relacionados
com ocorrências de temporais e cheias na bacia do Ave, por forma a demonstrar a
relevância das fontes históricas para a produção de informação no conhecimento dos
riscos hidrológicos nos cursos de água e áreas ribeirinhas dessa região.

Metodologia
As pesquisas metodológicas sobre as cheias históricas têm suscitado um forte interesse,
destacando-se alguns trabalhos desenvolvidos por geógrafos portugueses (Amaral, 1968;
Costa et al., 2016; Injage et al., 2018; Lourenço, 1989; Ramos, 2013; Rebelo, 2003;
Vieira & Costa, 2017; Zêzere et al., 2005).
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A recolha e compilação de dados históricos relativos a ocorrências meteorológicas
e hidrológicas constituem uma base indispensável para a avaliação e gestão dos
riscos hidrológicos e suas manifestações. A referência a episódios hidrológicos e
meteorológicos anormais, ou mesmo excecionais, aparecem em centenas de processos,
alguns à escala da bacia e outros com implicações essencialmente ao nível local que
iremos destacar.
Começamos por realizar uma consulta preliminar de milhares de processos tendo
identificado 475 relacionados com eventos de natureza meteorológica e hidrológica.
Simultaneamente procedemos ao registo da informação sobre tipo de ocorrências e
atividades de intervenção do DPH resultantes dos impactos das cheias, inundações e
temporais preenchendo uma base de dados (Excel) contendo os seguintes campos:
tipologia dos eventos (cheias, inundações e temporais), ano de ocorrência, descrição do
tipo de intervenção/atividade, as dimensões das obras efetuadas, nome dos cursos de
águas afetados, as margens e leitos afetadas, o concelho, a freguesia e finalmente o local
específico dentro do curso de água afetado.
Buscando contribuir para a análise dos riscos meteorológicos e hidrológicos e sua
avaliação, tratamos a informação dos processos arquivados no acervo da Administração
da Região Hidrográfica do Norte (ARHN) e desenvolvemos uma metodologia descritiva
que nos permite apresentar os resultados que a seguir apresentamos.

Resultados e discussão
As referências a episódios meteorológicos e hidrológicos anormais, ou mesmo
excepcionais, aparecem em 475 processos, dos quais 377 dizem respeitos a pedidos
justificados em função desse tipo de fenómenos. Os termos que mais se repetem são
“cheia” que corresponde a 78,5%, 12,9% para “temporais”, e “inundação” com os
restantes 8,6%.
O número de processos evoluiu temporalmente de forma irregular (fig. 1) atingindo
máximos, nos anos em que ocorreram eventos excecionais:
• As grandes cheias de 1909, 1939 e 1962, que se fizeram sentir por toda a bacia;
• Os temporais de 1937, que afetaram sobretudo o município de Póvoa de Lanhoso
no Alto Ave;
• O “ciclone” de 1941, que foi mais sentido na área do curso inferior do rio Ave e
na transição para as cabeceiras do rio Vizela.
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Fig. 1 - Variação do total de processos na bacia hidrográfica do rio Ave, entre 1902 e 1973 (Fonte:
Casa de Sarmento, Arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).

Entre 1902 a 1973, verificamos este tipo de eventos em cursos de água de 148
freguesias integradas na bacia do Ave (fig. 2).

Fig. 2 - Distribuição dos eventos ocorridos na bacia hidrográfica do rio Ave entre 1902 e 1973
(Fonte: Injage et al., 2018).

Os principais cursos de água afetados foram o rio Este e o rio Vizela (fig. 3).
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Fig. 3 - Distribuição do total de processos por principais cursos de água na bacia hidrográfica
do rio Ave, entre 1902 e 1973 (Fonte: Casa de Sarmento, Arquivo da Agência Portuguesa do
Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).

As cheias evoluem, principalmente, onde a convergência do escoamento é maior, isto
é, no curso inferior das respetivas bacias de drenagem, e na transição para as cabeceiras,
onde a penetração das massas de ar húmidas tem efeitos mais significativos no aumento
das precipitações. Podemos distinguir duas situações:
• Nos troços de montante dos rios, em que os vales são, na sua maioria, encaixados,
e onde a extensão e gravidade das inundações é, dum modo geral, reduzida, como
as que ocorrem no sector superior do rio Vizela;
• O maior contributo para a formação das cheias naturais excecionais provém
do escoamento gerado na parte central da bacia do rio Ave, devido às elevadas
precipitações aí registadas e à maior capacidade desta zona para gerar escoamento
superficial. No entanto, é na transição para o baixo Ave, onde esses rios correm em
vales mais ou menos alargados e com pouco declive hidráulico, que as inundações
atingem maior intensidade e magnitude.
A distribuição dos processos reflete claramente estes condicionalismos morfológicos,
climáticos e hidrológicos.
Além das cheias, existem zonas críticas de inundação, provocadas por temporais. Estas
inundações, de impacte normalmente localizado, ocorrem, fundamentalmente, nas regiões
onde o sistema hídrico é constituído por pequenas bacias de drenagem, de leitos estreitos e
com reduzida capacidade de vazão, face aos caudais resultantes de precipitações elevadas e
repentinas. Podemos apontar estas situações nas sub-bacias de menor dimensão - Selho, Pele,
Pelhe, Ferro e Bugio, principalmente na confluência desses rios com o Ave e o Vizela. Esta
situação é agravada quando existem concentrações urbanas com a consequente alteração
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das condições de drenagem das bacias, sobretudo nas áreas das cidades de Braga, Santo
Tirso e Vila Nova de Famalicão.
As estruturas ou obras mais afetadas por eventos hidrológicos são os açudes e os muros
(Tabela I).
Tabela I - Total das principais estruturas afetadas na bacia hidrográfica do rio Ave, entre 1902 e 1973.

Estrutura afetada

Total

%

Açudes

125

31,2

Muros

114

29

Moinhos

46

11,7

Pontes

30

7,6

Fonte: Casa de Sarmento, Arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”.

As estruturas longitudinais e transversais, bem como pequenas obras e edifícios, são
os elementos mais afetados pelos eventos hidrológicos de maior magnitude. Estão, neste
caso, os açudes que na maior parte foram construídos como estruturas fixas (Costa,
2008). Embora os açudes cumpram a sua função de reter a água para efetivar a derivação,
constituem obstáculo à vazão dos caudais elevados que ocorrem durante a estação húmida.
Nesta situação eram frequentes as inundações nos campos agrícolas e respetivos impactes
destrutivos dessas ocorrências nas estruturas construídas no leito e nas margens, afetando,
sobretudo, os aproveitamentos hidráulicos (fig. 4).
Muitas das intervenções solicitadas incidiam sobre o coroamento dos açudes e
consistiam em obras de pequeno porte e muito localizadas (fig. 5).
Na maior parte das situações, os proprietários eram obrigados a introduzir alterações
na construção dessas estruturas, no sentido de controlar os fluxos da corrente, quer pela
retirada de comportas, quer através de modificações na soleira do açude (Injage et al., 2018).
Por outro lado, os açudes fixos promovem a sedimentação do leito do curso de água,
retirando-lhe capacidade de regulação, sendo por isso frequente a utilização de comportas
de forma a regular este tipo de situações (fig. 6).
Trata-se, sem dúvida, de um exemplo de uma obra de prevenção contra inundações.
A supressão de curvaturas, de forma a facilitar a vazão e diminuir os riscos de cheia,
foi também uma das principais tipo de obras pedida nos processos de licenciamento
(Costa, 2008; Injage et al., 2018). Conforme estava estabelecido, regulamentarmente,
os alinhamentos deviam manter as características morfométricas do canal abandonado,
isto é, a construção do novo troço devia manter as dimensões do curso suprimido no que
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Fig. 4 - Projeto relativo ao pedido de licenciamento para reconstruir aproveitamento hidráulico e
azenha (Ponte de Juncal, Cabeçudos, Vila Nova de Famalicão, 1911) (Fonte: Casa de Sarmento,
Arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).

Fig. 5 - Projeto relativo ao pedido de licenciamento para reparar um açude que labora azenha
no rio Este (Ribeira, Touguinhó, Vila do Conde, 1904) (Fonte: Casa de Sarmento, Arquivo da
Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).
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Fig. 6 - Projeto relativo ao
pedido de licenciamento
para abrir cinco comportas
num açude-levada, no rio
Ave, (Silvares, Guimarães,
1904) (Fonte: Casa de
Sarmento, Arquivo da Agência
Portuguesa do Ambiente
- ARH do Norte, Série
“Obras”).

respeita à altura, largura e profundidade (Costa, 2008). Os novos alinhamentos recorriam,
por isso, à construção de muros laterais garantindo também dessa forma, o suporte dos
terrenos e a defesa contra as inundações (fig. 7).

Fig. 7 - Projeto relativo ao pedido de licenciamento para alinhar o rio Pelhe, construindo muros
de defesa, nas novas margens (Pousada, Cruz, Vila Nova de Famalicão, 1918) (Fonte: Casa de
Sarmento, Arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Norte, Série “Obras”).
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Em período de inundações eram frequentes os episódios que punham em causa a
estabilidade da estrutura das pontes. A cheia de 1909 deixou relatos esclarecedores sobre
este tipo de situações, nomeadamente as vistorias realizadas às pontes afetadas (Costa,
2008). O relatório sobre a reconstrução da ponte sobre o rio Este, na freguesia de Baltazar,
permite inferir sobre as possíveis causas do seu desmoronamento. Assim segundo o chefe
de conservação, duas hipóteses se formulam sobre as causas da pouca estabilidade daquela
ponte: “[…] o choque de algum tronco violento arrastado pela corrente, que fizesse deslocar as
pequenas pedras do ângulo e dali a sua imediata destruição […]” ou “[…] a fortes escavações
na infraestrutura que determinassem o desligamento das cantarias […]” (ARH do Norte/
APA, 1886-1973). A vistoria no local permitiu concluir que a construção do pilar foi
pouco cuidadosa, e com defeitos que não podiam assegurar uma perfeita resistência aos
grandes choques.
A debilidade das estruturas e a má conceção, em termos de vazão de muitas pontes,
foram responsáveis por algumas situações de queda e destruição no início do século XX
(Costa, 2008; Injage et al., 2018):
• Em 1916, uma ponte de pedra de quatro vãos caiu sobre o leito do ribeiro de
Macieira (Este). As capas do vão embaraçaram a corrente e a Câmara Municipal de
Barcelos acabou por elevar 0,5 metros todo o pavimento afim de não ser atingida
pelas cheias ordinárias;
• Em 1928, uma ponte de madeira sobre o rio Vizela, antiga passagem pública, cujo
estado ruinoso ameaçava iminente perigo ao trânsito, foi objeto de reparação pela
Câmara Municipal de Santo Tirso;
• Em 1937, no lugar de Ralde, na freguesia de Taíde, uma ponte improvisada sobre
o rio Ave desmoronou, uma situação que se repetia em anos de maiores cheias.
A preocupação com as inundações e seus impactes na estrutura das pontes obrigou,
em muitos projetos, a incluir os cálculos relativos à avaliação do caudal de cheia a
prever. Até 1968, os projetos sobre pontes não incluíam de forma obrigatória o estudo
hidráulico, o que passou a acontecer com a publicação do Decreto n.º 48373 de 8 de
maio (Costa, 2008). Estes estudos deram, sem dúvida, um importante contributo no
conhecimento dos sistemas hidrológicos a nível local. No entanto, alguns dos projetos
já apresentavam cálculos relativos à secção de vazão das obras de maior dimensão
pretendidas. O rio Este foi, sem dúvida, o curso de água que mais foi estudado nesse
sentido (Costa, 2008).
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Conclusão
As cheias e os temporais são fenómenos naturais pouco referenciados nos arquivos
da APA e estão principalmente descritos em processos e requerimentos relacionados com
a reconstrução de determinado tipo de obras mais afetadas por este tipo de episódios.
Não deixam, contudo, de constituir condicionantes aleatórias, com efeitos locais bem
definidos, num quadro hidrológico mais vasto, em que também devem ser integrados os
problemas e impactes, decorrentes das atividades humanas, sobre os cursos de água.
O acervo histórico da APA é um dos mais ricos arquivos locais do país, reunindo
um conjunto de milhares de processos que vão do século XIX à atualidade, constituindo
um repositório documental com características ímpares e um testemunho da identidade,
memória e história dos rios de Portugal (Costa e Cordeiro, 2012). As fontes históricas
que analisamos dão um contributo metodológico a ter em conta na análise do risco
hidrológico e sua avaliação e gestão na bacia hidrográfica do rio Ave (Injage et al., 2018).
As cheias e os temporais ao longo do século XX provocaram impactes pouco significativos
e essencialmente sentidos à escala local. No entanto, o estudo destes fenómenos reveste-se
de grande importância histórica no quadro dos riscos hidrológicos.
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