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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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[…] 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.
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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.

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
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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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Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.

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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Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

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 
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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.

Prefácio
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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”.

Prefácio
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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





A GEOGRAFIA HUMANA, 
O TURISMO, A EDUCAÇÃO 

E OS RISCOS

Desafios de uma sociedade 
em mudança

Luciano Lourenço num trabalho de campo (EPRIF), no dia 28 de novembro, 1994.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

Tendo interesses comuns no domínio dos Riscos Sociais com o Presidente da 
Direção da Riscos, o Professor Doutor Luciano Fernandes Lourenço, este trabalho visa 
analisar o contributo das Bibliotecas Móveis para o combate de alguns dos maiores 
Riscos da Sociedade Portuguesa, designadamente nas Regiões Periféricas: o 
envelhecimento e a Solidão. Para atingir este objetivo, anuncia-se o conceito de 
Bibliotecas Humanas, onde os “Livros Vivos ou Livros Humanos” assumem um papel 
central na dinâmica de inclusão dos leitores e apresentam-se estórias de experiências 
vivenciadas no norte, no sul e no centro do país que ultrapassam as ameaças da Geografia 
física, e aproveitam as oportunidades da Geografia humana. Conclui-se pela necessidade 
de uma visão social e humana da Ciência da Informação que desloque o foco da visão 
sacrossanta dos Sistemas de Informação para uma orientação para o cliente.
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da informação.

Abstract

Aging and loneliness: the role of mobile libraries in mitigating social risks. Having 
common interests in the field of Social Risks with the President of the Risk Management, 
Doctor Luciano Fernandes Lourenço, this work aims to analyze the contribution of 
Mobile Libraries to combat some of the greatest Risks of Portuguese Society, namely in 
the Peripheral Regions: aging and loneliness. To achieve this goal, the concept of Human 
Libraries is announced, where “Living Books or Human Books” assume a central role in 
the dynamics of inclusion of readers and stories of experiences lived in the north, south 
and center of the country are presented, to overcome the threats of physical geography, 
and take advantage of the opportunities of human geography. It concludes by the need 
for a social and human vision of Information Science that shifts the focus from the 
sacrosanct vision of Information Systems to Customer orientation.
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Introdução

Escrever algumas palavras a um amigo, o Professor Doutor Luciano Fernandes 
Lourenço, que muito admiro e estimo, é um exercício de enorme gratidão e humildade 
perante um Colega que, apesar de ter “descoberto tardiamente”, e por interposta pessoa, 
se me revelou como um Ser Humano integral... com uma carreira académica brilhante e, 
sobretudo, com afetos e valores muito vincados.

Recordo com imensa alegria e agradecimento o dia em que me convidou a assumir o 
desafio que, até hoje, considero ter sido o mais complexo e gratificante da minha carreira 
académica na FLUC. 

Dar-me a honra de apresentar a publicação da S/ Tese de Doutoramento e confiar na 
minha capacidade de o fazer, sendo eu uma colega da área da Ciência da Informação, foi 
um enorme testemunho de confiança e amizade.

Por isto, e por tudo o que envolve esta singela homenagem, decidi, por sugestão da 
N/ querida Amiga comum, escrever sobre os sentimentos, os afetos e as emoções que 
me unem ao homenageado, através da minha visão Social e Humana da Ciência da 
Informação.

Faço-o para alguém que ainda está muito longe da velhice e que nunca conhecerá a 
“noite fria” da solidão... através de um olhar do país de ontem, hoje e amanhã, estampado 
nos afetos “conduzidos” pelas Bibliotecas Móveis do Norte, Centro e Sul de Portugal, 
enquanto veículos de mitigação dos riscos sociais.   

Análise diacrónica das Bibliotecas Móveis em Portugal  

Uma biblioteca não é um museu de livros: é 
um laboratório de reagentes, onde se 

iluminam as inteligências.
Victor de Sá, O que foi a Biblioteca móvel, p. 50. 

O conceito inicial de Bibliotecas Humanas1, “onde cada pessoa é um livro e tem uma 
história para contar ... serviços de PESSOAS, que vão ao encontro das PESSOAS para 
satisfazer as suas necessidades de informação ” pode ser encontrado no texto do Decreto de 

1  Este conceito está ligado atualmente a um movimento internacional que surgiu na Dinamarca na mudança 
de milénio, no ano 2000, e encontra hoje adeptos em mais de 70 países.

Maria Beatriz Marques
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais
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2 de agosto de 1870 - “Não é conservar os livros, mas torná-los úteis, o fim das bibliotecas”. 
Este preceito, recuperado pelos Republicanos em 1911, suportou o “estabelecimento de 

bibliotecas nos hospitais e nas prisões, a criação de um servico de leitura nos caminhos de ferro, 
além de mais bibliotecas populares, um maior incremento do empréstimo domiciliário, das 
coleccões móveis e de salas para criancas.” (Decreto de 18 de Marco, 1911, p. 1.213-1.215)

De acordo com o texto da lei, as primeiras Bibliotecas móveis reuniriam os “manuaes, 
resumos, compeendios, pequenas encyclopedias e, em geral todas as obras de vulgarização e 
distracção”. (Decreto de 18 de Março, 1911, p. 1.214)

Mas as boas intenções do início da República, não passaram disso mesmo, pois a falta de 
recursos financeiros e de estabilidade política, aliada aos baixos índices de escolarização e de 
alfabetização inviabilizaram a operacionalização das Bibliotecas de PESSOAS... ao serviço 
das PESSOAS e perpetuaram o paradigma técnico e custodial da Ciência da Informação.

A partir de 28 de Maio de 1926, com a instalação da ditadura em Portugal, o país 
viu-se mergulhado, durante c. 48 anos2, num obscurantismo cultural, ilustrado pelos 
resultados do inquérito levado a cabo por Victor de Sá em 1956, levando-o a propor o 
“recurso à imaginação, iniciativa e dinamismo nas actividades de extensão cultural, como 
a única solucção para o problema da crise da cultura“ (Sá, 1956, p. 184-185), a qual, e 
infelizmente, permanece até aos dias de hoje:

“Não podemos resolver satisfatoriamente o problema das bibliotecas, se tivermos 
uma concepção acanhada e estreita de cultura [...] enquanto não compreendermos 
que a cultura não é um luxo, nem é um privilégio, nem é um mito, mas que cultura 
é uma forcça construtiva e agregadora dos povos [...] as nossas bibliotecas, como de 
resto as outras instituições culturais, enfermarão dum mal inicial que se reflectirá 
em todos os aspectos do problema” (Sá, 1956, p. 181-182).

Imbuído deste espírito de dinamismo cultural, Victor de Sá lançou, a título individual, 
e em pleno auge da 2ª guerra mundial, em 1942, uma iniciativa pioneira3, “Uma biblioteca 
muito original... conhecida pela designação de Biblioteca Móvel... localizada em Braga, que 
levou os seus livros a ser lidos em todo o país, e não só no continente, como até nas ilhas” (Sá, 
1954, p. 7).

2 De 28 de Maio de 1926, data do golpe militar que conduziu à instalação da Ditadura em Portugal, até 25 de 
Abril de 1974, em que, novamente os militares, repuseram a Democracia.

3 O Estado Novo já tinha experienciado a itineráncia em 1945, data em que são criadas as Bibliotecas 
Ambulantes, todavia o espírito era totalmente diferente do que preconizamos, pois a censura e a manipulação 
estavam presentes na constituição das suas coleções que tinham objetivos propagandistas, propondo-se a 
difundirem as ideias do regime e a história dos grandes homens.
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Os livros que constituíam esta biblioteca, num total de c. de 1500 títulos4, eram 
devidamente acondicionados em malas e circulavam através do Serviço de Correios, 

“Victor de Sá recuperou o conceito subjacente às Bibliotecas Sociais, que surgiram em 
Inglaterra no século XIX e criou uma Biblioteca que era sustentada exclusivamente pela 
cobrança duma cota mensal de 2$50 aos leitores e que esteve em funcionamento oito anos, 
encerrando em 1950” (Marques, 2012, p.76).

Todavia, e a exemplo do que podemos vislumbrar para a era pós COVID 19, esta crise 
do livro e da leitura que atravessou todo o Estado Novo, acabou por assumir-se como uma 
enorme oportunidade para o surgimento de ideias criativas e inovadoras que alicerçam 
o conceito de Bibliotecas Humanas, traduzido no espírito subjacente ao funcionamento 
das Bibliotecas Móveis:

“Consciente da ausência de infra-estruturas ao nível da política portuguesa 
do livro e da leitura, Branquinho da Fonseca, inaugura em 1958, o Serviço de 
Bibliotecas Itinerantes da FCG, o qual percorria todo o território continental e 
ilhas adjacentes e regia-se por princípios absolutamente inovadores à época, como 
o livre acesso às estantes e o empréstimo domiciliário“(Marques, 2012, p. 76).

Convém referir que Branquinho da Fonseca (1905-1974), natural de Laceiras, freguesia 
de Pala, concelho de Mortágua, licenciou-se em 1930 na FDUC, foi fundador da revista 
Tríptico e fundador e diretor da Revista Presença, de 1926 a 1930, a qual marcou a 2ª fase 
do modernismo português. Contemporâneo de outros renomados escritores portugueses 
como José Régio e Miguel Torga, este escritor, poeta e dramaturgo foi Conservador do 
Registo Civil em Marvão (1935) e na Nazaré (1936), chefe da secretaria da Comissão 
de Obras da Base Naval de Lisboa (1941) e Conservador do Museu-Biblioteca Conde 
de Castro Guimarães, em Cascais (1943)5, onde criou, em Julho de 1953, uma unidade 
itinerante, a qual pode ser considerada a primeira experiência de Biblioteca Móvel do País. 

Desta sua vida itinerante resultou um profundo conhecimento do país, das suas 
diferentes geografias e das suas carências no domínio cultural, pelo que se lhe deve o 
lançamento do gérmen da Leitura Pública em Portugal. 

Assim, e num contexto político adverso, a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), 
atuou como um “contra-poder” político e cultural na luta contra o analfabetismo e o 
obscurantismo cultural em que Portugal se via mergulhado. 

4 Nas palavras do seu proprietário, estes livros foram cedidos à Biblioteca Osvaldo Santos Silva, propriedade da 
Sociedade Cooperativa Editora Norte (SEN), com a condição dos livros se destinarem ao mesmo fim criador 
que outrora possuíram. In SÁ, Victor de O que foi a biblioteca móvel, p. 48.

5 Informação disponível em: https://www.cm-mortagua.pt/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=61

Maria Beatriz Marques
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Com carrinhas Citroen, devidamente identificadas, uma organização inovadora ao 
nível da montagem das coleções em livre acesso, através do uso de uma comunicação 
visual vanguardista – a sinalética por cores-, as c. de 47 bibliotecas móveis e 36 fixas, 
cobriam, no 2º semestre de 1961, todo o território continental e, dois anos mais tarde, 
em 1963, alargam o seu raio de atuação às Regiões autónomas da Madeira e dos Açores. 

Esta rede de Bibliotecas da FCG, foi dada por concluída em 1972, atingindo números 
muito significativos à escala nacional – 62 Bibliotecas itinerantes e 166 fixas (Melo, 2005, 
p. 75).

Para além da vitalidade expressa pela qualidade e quantidade das coleções, dos recursos 
humanos devidamente preparados do ponto de vista técnico e emocional, dos espaços e 
equipamentos pioneiros à época, realça-se a visão estratégica do país, com assimetrias 
profundas entre as suas regiões, norte, centro e sul, e com uma taxa populacional 
distribuída pelas diversas geografias e territórios, acentuando-se a dispersão pela cidade e 
pelo campo, pelo interior e pelo litoral,

“Aliás, a opção pela itinerância, principio em nossa opinião absolutamente 
contemporâneo e promissor, era justificada pela necessidade de ir de encontro 
ao leitor, de o satisfazer e de fazer com que a Biblioteca adotasse uma postura 
proativa que a fizesse sentida como um equipamento cultural com uma missão 
superior, eminentemente civilizacional” (Marques, 2012, p. 77).

Durante os c. de 38 anos de funcionamento (1958-1996)6, as carrinhas da FCG 
percorriam as aldeias e cidades de norte a sul do país, alimentando a imaginação, os afetos 
e a esperança das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos, e cumprindo uma Missão 
que atualmente se pretende reescrever, cultivar e estimular ... 

Estacionavam, geralmente duas vezes por mês, num local pré-determinado, e 
permitiam o acesso ao livro e à leitura para fins essencialmente recreativos por uma 
população que, na sua maioria, para além de não terem outro tipo de bibliotecas onde se 
pudessem deslocar, também não tinham dinheiro para comprar livros, livrarias onde os 
pudessem comprar e famílias onde os hábitos de leitura fossem estimulados,

“Designado inicialmente como Serviço de Bibliotecas Itinerantes (1958), 
assumiu no entanto outras designações, como Serviço de Bibliotecas Itinerantes 
e Fixas (1960) e Servicço de Bibliotecas e Apoio à Leitura (1993), as quais 

6  Este serviço teve três momentos ou fases de evolução, de acordo com a orientação dada pelos seus respeti-
vos diretores: Branquinho da Fonseca (1958-1974); Domingos Monteiro (1974-1980) e António Quadros 
(1980-1981). Um quarto Diretor que exerceu um papel determinante no desenvolvimento da fundação, foi 
David Mourão Ferreira(1981-1996).
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denotavam claramente o alargamento do seu raio de acção. Todos estes serviços 
implicavam a articulação da FCG com os municípios, ainda que os maiores 
custos fossem suportados pela Fundação” (Marques, 2012, p. 78).

A partir dos anos setenta do século passado, razões de natureza política, económica, 
social, etc.7, levaram a FCG a mudar a sua Filosofia de gestão, incrementando a sua 
política de atribuição de subsídios e transferindo as suas responsabilidades em matéria de 
leitura pública para o Estado,

“Assiste-se paulatinamente a uma redução significativa do número de 
Bibliotecas itinerantes e à transferência de alguns encargos financeiros para 
as autarquias, apesar da Fundação continuar ainda a apoiar tecnicamente e a 
desenvolver, através de novas aquisições, as colecções bibliográficas destas Bibliotecas 
móveis. À medida que elas iam sendo desativadas, as colecções eram transferidas ou 
para as Bibliotecas fixas entretanto criadas, ou para as novas Bibliotecas da RNLP, 
a título de doação ou de depósito” (Marques, 2012, p. 95).

As Bibliotecas Móveis da Região Norte, Centro e Sul do País: um contributo para a 

mitigação de riscos sociais

Cualquier persona posee un saber que puede compartir,
 y lo que hace este formato es reconocer el saber,

 no tratar al público sólo como una persona ignorante que viene a conocer algo nuevo
sino como una vasija llena que puede compartir y enriquecer a otras personas. 

Se trata de romper la barrera entre el creador y el público.
Daniel Goldin, El País, 23 feb 2016.

Desde Março de 1987 até c. de março de 2020, a aposta no domínio da política 
nacional do livro e da leitura foi, genericamente, assente numa visão do sistema, fosse ela 

7 Ao que não deve ter sido alheio a contração orçamental resultante da queda nas fontes de receita oriundas do 
petróleo, sobretudo a partir de 1967.

Maria Beatriz Marques
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sustentada pelos organismos nacionais e internacionais, ou, à escala local, pelas Bibliotecas 
Fixas surgidas após a criação da Rede Nacional de Leitura Pública8.

Volvidos c. de 32 anos sobre o aparecimento de infraestruturas de qualidade 
arquitetónica superior, talvez uma das melhores da Europa, com mobiliário e 
equipamentos de valor elevado, foi preciso a Covid19 para que o reposicionamento destes 
equipamentos culturais e a sua abertura à comunidade seja uma evidência no domínio da 
Gestão, nomeadamente na Gestão pela Qualidade Total das Organizações.

 Vários foram os apelos no sentido da necessária atenção que devia ser dada às 
PESSOAS que usufruíam das Bibliotecas, construídas com verbas do erário público e com 
um impacto social na comunidade muito reduzido,

“Transformar a Biblioteca Pública num serviço de primeira necessidade, 
sentido como indispensável para a vida quotidiana, não se consegue apenas 
com atividades de animação, com publicidade, com colecções..., é necessário ir 
ao encontro das necessidades, expetativas e desejos dos seus utilizadores, reais e 
potenciais, e satisfazê-los” (Marques, 2012, p. 98).

O conforto dos gabinetes nas “Torres de marfim” e a “estabilidade profissional e 
emocional assegurada pela visão do sistema”, pelo menos no curto prazo, dificultou, ou 
dificulta, “o abandono, formal e informal, das premissas subjacentes à gestão de um Sistema 
Fechado” (Marques, 2012, p. 99) e a necessidade de ir para junto das PESSOAS, “criar 
hábitos de leitura, aqui entendida como um fenómeno global e transversal às diferentes épocas, às 
diferentes necessidades e às suas manifestações, e que permitam o desenvolvimento harmonioso do 
indivíduo, a transformação e o progresso da humanidade” (Marques, 2012, p. 100).

Neste contexto, e apesar das diversas interpretações no mundo ocidental em relação 
ao termo utilizado, em chinês tradicional, para indicar Crise, ele foi apresentado por 

8  Atualmente denominada Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Para suporte legal do estudo da RNLP, 
consultar PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Ministério da Educação e Cultura : Decreto-lei no 111:87 [de 
14 de Fevereiro de 1987]. Diário da República. 1a série. Lisboa. 58 (11 Mar. 1987) p. 999, que institui uma 
política nacional de Leitura Pública assente numa Rede de Bibliotecas Municipais; Ver também PORTUGAL. 
Leis, decretos, etc. Região Autónoma dos Açores : Assembleia Legislativa Regional: Decreto Legislativo 
Regional no 16:99:A [de 6 de Abril de 1999]. Diário da República. 1a série A. Angra do Heroísmo. 100 (29 
de Abril de 1999) p. 2281, que cria o Sistema Regional de Leitura Pública, dos Acçores, constituído por uma 
Rede de Bibliotecas Municipais e PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Região Autónoma dos Açores : Secretaria 
Regional da Educação e Assuntos Sociais: Decreto Regulamentar Regional no 19:2000:A [de 27 de Julho 
de 2000]. Diário da República. 1a série B. Angra do Heroísmo. 204 (4 de Set. de 2000) p. 4682-4684 que 
regulamenta o Sistema Regional de Leitura Pública, no que respeita à sua implementação e funcionamento e 
a PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Região Autónoma dos Acçores : Presidência do Governo : Resolução no 
184/2002 [de 7 de Novembro de 2002]. Jornal Oficial. 1a série. Angra do Heroísmo. 45 (7 de Nov. de 2002) 
p. 1170 - aprova o Programa da Rede de Bibliotecas Municipais da Região Autónoma dos Açores.
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John F. Kennedy9, Richard Nixon, Al Gore e outros políticos norteamericanos como 
sendo  representado por 2 carateres:         e         . O primeiro significa perigo e o 
segundo oportunidade.  

Ora, mais importante do que o rigor etimológico do termo, é crucial o seu significado, 
pois ao longo da História da Humanidade, todas as crises políticas, económicas, sociais, 
culturais, etc. foram precedidas por uma enorme entropia ou desiquilibrio dos Sistemas, 
à qual sucedeu uma natural homeostasia. 

Assim, foi preciso uma situação limite de encerramento das portas das Bibliotecas, 
devido ao confinamento imposto pela pandemia originada pelo Corona vírus, para se dar 
a necessária mudança, quiçá aparente, da visão do sistema para a visão do Cliente e para 
a afirmação das Bibliotecas como elementos imprescindíveis para a mitigação dos Riscos 
Sociais, transversais a todas as faixas etárias, géneros, condição social, etc.

Pela primeira vez, e de uma forma efetiva, as bibliotecas, sobretudo as da Rede 
Nacional de Leitura Pública, viram-se na necessidade de sair fora de portas, de adotarem 
um paradigma pós-custodial e científico, de saírem da posição confortável de esperarem 
pela visita dos utilizadores aos seus “Templos sagrados” e de irem à procura dos seus 
clientes para auscultar as suas necessidades e para lhes oferecerem produtos e serviços de 
informação adequados e necessários ao seu bem-estar emocional e espiritual.

Para o sucesso desta mudança paradigmática muito contribuiu o facto de a venda de 
livros ter sido impedida, quer nos seus tradicionais postos de venda, as Livrarias que foram 
encerradas, quer nas superfícies que, por assegurarem a venda de bens essenciais, como 
super e híper mercados... ainda se mantinham abertas!

Nesta conjuntura, foram replicados, e em alguns casos “supervalorizados”, os serviços 
específicos das Bibliotecas Móveis10 que durante muitos anos foram subestimados pelas 
Bibliotecas da Rede Nacional de Leitura Pública e que, como pudemos verificar através 
da análise diacrónica efetuada, em muito contribuíram para o combate à solidão dos mais 
velhos que, de acordo com Lourenço, são uma “população vulnerável e sensível”(2018, 
p.43-45), pois, e apesar de viverem nos centros das cidades, têm dificuldades de locomoção 
e não se podem deslocar à biblioteca, mas, sobretudo dos muitos que se encontram 
dispersos pelas aldeias mais recônditas do nosso país.

9 John Fitzgerald Kennedy (Brookline, 29 de maio de 1917 - Dallas, 22 de novembro de 1963), 35° presidente dos Estados 
Unidos (1961–1963) e utilizou pela primeira vez este recurso retórico num  discurso que fez em Indianápolis, no 
dia 12 de abril de 1959. Zimmer, Benjamin (27 de março de 2007).  «Crisis = danger + opportunity: The plot 
thickens». Language Log. Consultado em 22 de fevereiro de 2021.

10 De acordo com o Diretório de Bibliotecas Itinerantes Portuguesas - A Nave Voadora – Portugal tem 
atualmente 73 Bibliotecas Móveis em circulação. Ver: http://anavevoadora.wikifoundry.com/

危     機  危     機  
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Em 2016 questionávamo-nos se “bastava contar ou ler uma história para que a 
informação contida num livro tivesse algum impacto no imaginário infantil ou adulto” e 
íamos mais longe ao afirmarmos que,

“Na Sociedade em que vivemos, designada por alguns como Sociedade 
da Informação, as Bibliotecas Públicas têm de começar a associar às suas 
funções tradicionais a função de mediação entre os contentores e os conteúdos, 
acrescentando valor à informação que eles transportam, independentemente do 
suporte em que esta se encontra registada. O objetivo primordial desta atividade 
será a criação de uma consciência crítica, de um crescimento individual e/ou 
coletivo, em suma, de conhecimento. A leitura que fazemos do acesso à cultura e 
do valor das Bibliotecas Públicas na Sociedade do Conhecimento que almejamos, 
é muito mais do que ter acesso à informação” (Marques, 2016, p. 27-28).

Em 2021, questionamo-nos se a transposição para a realidade das Bibliotecas Fixas dos 
serviços que já eram fornecidos no século passado pela FCG é suficiente para a afirmação 
do seu valor na Sociedade do Conhecimento? ou Se a passagem do mundo físico ou 
analógico para o mundo digital pode bastar-se pela replicação dos mesmos serviços através 
de novos meios? 

Consideramos que a afirmação da Cultura e das suas variadas manifestações, 

“implica reivindicar o seu papel crucial na Sociedade do Conhecimento 
para o desenvolvimento socioeconómico, político, histórico e administrativo das 
Comunidades Locais, aliando o lazer, o entretenimento à criação e/ou recriação de 
ideologias, fundamentando e despoletando movimentos de consciência cívica e de 
cidadania verdadeiramente solidária e democrática” (Marques, 2016, p. 27-29).

E esta reivindicação não se deve pautar apenas por manifestações junto dos Centros de 
decisão política, mas deve ser demonstrada através de evidências do impacto da Cultura para 
o bem comum, para a mitigação dos riscos sociais e para o desenvolvimento emocional e 
espiritual das comunidades através da partilha de afetos e experiências, pelo que,

“o modelo de Biblioteca Central de dimensões elevadas, sem anexos ou 
Bibliotecas Itinerantes, em municípios cuja população, maioritariamente idosa 
se encontra dispersa geograficamente, também terá de ser obrigatoriamente 
repensado” (Marques, 2016, p. 48).

Neste contexto, as Bibliotecas Móveis assumem-se como equipamentos essenciais 
para a assunção e partilha de valores como a Proximidade, a Cumplicidade, a Afetividade 
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e, principalmente, a Utilidade, ((Marques & Marçal, 2018, p. 4-6), e podem ser uma 
estratégia de Mitigação dos Riscos Sociais, na medida em que estes derivam da perda de 
equilíbrio e de qualidade de vida das vivências das populações, que se podem traduzir em 
situações de abandono, isolamento, solidão, com repercussões na saúde e bem-estar, neste 
caso de comunidades rurais envelhecidas (Lourenço, 2015, p.34-35; Velez de Castro & 
Fernandes, 2019, p.425).

Para observar o contributo das Bibliotecas Móveis na Mitigação dos Riscos Sociais 
selecionamos (fig. 1) três exemplos que pretendem ilustrar a realidade de Norte a Sul do país: 

Fig. 1 - Mapa esquemático com 
a localização das Bibliomóveis 

observadas.

A Biblioteca Móvel de Penafiel: região norte de Portugal 

O Serviço de Biblioteca Itinerante (Bibliomóvel) da Biblioteca Municipal de Penafiel 
iniciou a sua atividade no dia 8 de abril de 2002. Com um fundo documental constituído 
por c. de 6000 documentos (livros, periódicos, documentos áudio e vídeo), permite o 
seu livre acesso por parte dos utilizadores distribuídos pelas vinte e oito freguesias do 
Concelho de Penafiel, bem como o acesso ao seu catálogo bibliográfico, à internet e a 
atividades de promoção do livro e da leitura.

Maria Beatriz Marques
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Rui Guedes, o Bibliotecário que faz acontecer, é o responsável pelo serviço, desde a sua 
criação até aos dias de hoje e contou-nos uma das muitas Estórias reais de combate ao 
isolamento propiciada pela “sua” Bibliomóvel:

“Num interior distante, onde ainda existem aldeias. Numa dessas aldeias, 
um homem que vivia sozinho. Não que a aldeia apenas contemplasse aquele 
habitante, mas porque sempre fora o único residente na pequena casa caiada ao 
cimo da ladeira, de janelas verdes e telhas onduladas de barro. Chegara solteiro 
à meia-idade, e sentava-se na soleira da porta ao entardecer, sem que voz 
feminina o chamasse para o caldo a fumegar da panela preta de três pés, ou que 
mão delicada lhe pousasse no ombro, enquanto uma última brasa queimava 
a mortalha incandescida entalada nos dedos. No quarto, antes de apagar a 
luz, imaginava o sussurro meigo e os dedos entrelaçados nas madeixas brancas 
pousadas na nuca, num sopro de boa-noite que só as dobradiças enferrujadas 
da cama de ferro interrompiam. Certa manhã, sentado à soleira da porta, 
segurando entre os dedos a mortalha ainda húmida de saliva, escutou ao fundo 
da ladeira o roncar de um motor, assomando-se à esquina a furgoneta que, 
num ápice, estacionara em frente a si. Lá dentro, por entre um emaranhado de 
livros, surgiu o rosto arredondado e imberbe que lhe ofereceu um – Bom dia! 
- antes de abandonar a cabine, dar a volta pela caixa de carga e plantar-se no 
passeio ao seu lado, contemplando embevecido as estantes carregadas. – Então 
homem! Diga lá em que lhe posso servir hoje? A furgoneta escondia-lhe o sol, e 
da soleira da porta podia agora ver melhor a figura próxima de si. Usava uma 
camisa de flanela ao xadrez, e umas calças de ganga coçada, com um remendo 
de couro cozido entre os bolsos de trás. – Então, nada! O que me falta vossemecê 
não carrega entre todas essas folhas! - Surpreendido, o homem saído da furgoneta 
sentou-se na soleira da porta, tocando com os nós dos dedos no braço de seu 
cliente – Então o que poderá querer que eu aqui não tenha? – perguntou. – Uma 
mulher! Quero uma mulher! Tem aí alguma? Debruçado sobre a prateleira, o 
bibliotecário que faz acontecer sibilava uma moda, rebuscando o assunto no 
índice. – Ah, aqui está ele! – gritou, exultando de felicidade com um objecto 
transparente seguro entre as mãos. – Pegue lá, homem! É para si! – É para 
mim o quê, essa garrafa vazia? O bibliotecário que faz acontecer fitou-o com 
severidade, corrigindo a conclusão a que, precipitadamente, o seu cliente havia 
chegado. – Isto é um anemómetro! O sol incidia sobre o vidro, encandeando 
o homem sentado na soleira da porta e acrescentando mais dúvidas àquela 
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visão cristalina. – Deixe-se de coisas! Isso é uma garrafa vazia! Agachando-
se junto ao seu vacilante cliente, o bibliotecário que faz acontecer colocou o 
objecto em frente ao rosto, alinhando-o com o olhar incrédulo do destinatário 
de tão obtusa ideia. - Na madrugada de amanhã, no alto do seu telhado, 
aponte a entrada do anemómetro para Este. Mal a brisa ecoe no depósito, sinal 
de que a frequência de recepção está correcta, despeje o equivalente a quatro 
litros para dentro deste receptáculo específico de armazenamento! – Receptáculo 
específico de armazenamento? – retorquiu o cliente desde a soleira da porta - 
Isso é um alguidar de plástico! – Faça como lhe digo! – disse-lhe o bibliotecário 
que faz acontecer, enquanto se levantava e rodava o porta chaves na ponta 
do indicador. – Não se esqueça: na madrugada de amanhã, no cimo do seu 
telhado, com o alinhamento correcto do anemómetro a Este, e o equivalente a 
quatro litros do seu conteúdo despejados para dentro do receptáculo específico de 
armazenamento, obtém a fórmula exacta de alcançar o maior dos seus desejos! 
Abriu a porta do condutor, sentou-se e meteu a chave na ignição, olhando para 
o cliente que em momento algum se levantara da soleira da porta, com um 
anemómetro e um receptáculo específico de armazenamento junto a si, vendo 
a furgoneta a desaparecer depois de dobrada a esquina ao fundo da ladeira. A 
noite finalmente chegara, e com ela a curiosidade que outrora se assemelhara 
a intento parvo, mas que uma súbita tentação fizera olvidar. Saltou da cama, 
abriu a janela e enfiou o anemómetro dentro do receptáculo específico de 
armazenamento. De seguida, colocou tudo sobre o telhado e pulou levemente 
para cima da superfície ondulada. Pé ante pé, alcançou o topo, pousando os 
instrumentos que lhe trariam a felicidade suprema na trave de madeira que 
sustentava aquela mancha cor de barro. Levantou o anemómetro o mais alto 
que conseguiu, voltando-o para Este na esperança de obter a sintonia correcta 
o mais rapidamente possível, segurando entre as pernas o receptáculo para 
onde despejaria o conteúdo equivalente a quatro litros de algo que ainda 
não entendera. A madrugada aparentava acalmia, e um horizonte azulado 
anunciava a alvorada que em breve chegaria. Por entre o crepúsculo surge 
uma rajada repentina, como golpe de nortada num final de tarde de Agosto, 
desequilibrando-o e fazendo-o deslizar telhado abaixo, arrastando consigo 
o receptáculo entre as pernas e o anemómetro erguido bem alto, não fosse o 
imprevisto quebrar a sintonia entretanto conseguida. Viu-se caído subitamente 
sobre as pedras da calçada, e sobre a ilusão de onde saíra, com um alguidar 
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de plástico quebrado junto aos seus pés, e os estilhaços espalhados pelo chão 
de uma garrafa vazia de gasosa. Os primeiros raios do amanhecer incidiram 
sobre um pedaço maior de vidro estilhaçado no chão. Ainda dorido da queda, 
levantou-se e observou pasmado a maravilha nascida em frente aos seus olhos. 
A figura de uma jovem esbelta surgia brilhante por entre os pedaços de vidro 
quebrado no chão, numa forma esculpida como perfeita imagem na mais 
formosa moldura. Os cacos de telha reflectiam no seu vestido, dando-lhe cor 
e movimento, e o dourado da aurora pintava-lhe as tranças do cabelo louro. 
Agarrou naquele pedaço intacto do rótulo da garrafa, e abraçou-o docemente. 
Deitado na cama, observava o sonho concretizado pousado na mesa-de-
cabeceira, brilhante como os raios de sol entrados pela janela. Esquecera o corpo 
dorido e pisado, e os instrumentos que consumaram intento originalmente dúbio, 
quebrados e espalhados na calçada. Apontada a Este, desde o orifício de entrada 
do anemómetro até ao receptáculo específico de armazenamento, recolhida que 
fora em quantidades equivalentes a quatro litros de coisa nenhuma, a ilusão 
esculpida como perfeita imagem na mais formosa moldura, esquecida e esvaída 
como a brisa que ecoa num depósito de meia-idade, trazida ao entardecer por um 
bibliotecário que faz acontecer” (Rui Guedes, 2021).

A Biblioteca Móvel de Miranda do Corvo: região centro de Portugal 

O Serviço de Biblioteca Itinerante nº 18 da FCG, nasceu a 10 de Setembro de 1959. 
Com sede em Miranda do Corvo e raio de ação numa vasta área dos distritos de Coimbra 
e Leiria, foi inserida a 1 de Novembro de 2001 na Fundação Assistência, Desenvolvimento e 
Formação Profissional (ADFP), “Instituição de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com 
estatuto de utilidade pública, que prossegue a atividade da Associação para o Desenvolvimento 
e Formação Profissional, nascida em Novembro de 1987 e sediada em Miranda do Corvo”11.

Atualmente visita 45 localidades de quatro municípios: Miranda do Corvo, Penela, 
Góis e Lousã. 

Carlos Marta é o responsável pelo serviço, desde 1980 até aos dias de hoje, e contou-
nos várias Estórias reais de combate ao envelhecimento, à solidão e a outros riscos sociais, 
propiciadas pela “sua” Bibliomóvel:

11 Ver: https://www.adfp.pt/fundacao/quem-somos
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“Esta biblioteca itinerante tem a marca dos leitores, das suas alegrias e 
tristezas, medos e sonhos. Muitas vezes é o único elo que os retira da solidão, 
onde podem alargar horizontes e se sentem à vontade para falar. 

De repente lembro aquela rapariga da serra da Lousã, que pediu para 
pararmos na sua aldeia e durante anos leu de tudo. Um dia devolveu os livros e 
surpreendentemente não quis levar mais. Tinha casado e o marido proibiu-a de ler. 

Ainda na mesma serra, recordo a idosa que trazia os livros escondidos na 
taleiga do pão, para as vizinhas não lhe chamarem doida por vir à biblioteca. 
Certo dia pediu um livro, mas de forma tão enigmática, que só após algum 
tempo percebi ser sobre educação sexual. De rosto corado confessou que precisava 
de melhorar a relação com o marido.

E como esquecer o jovem que queria um romance diferente e eu, 
assumindo o risco, sugeri um de Guilherme de Melo. Alguns anos mais tarde, 
veio ao meu encontro em Coimbra e agradeceu-me por a Biblioteca nunca o 
ter discriminado. 

A memória leva-me ao encontro do garoto que vinha na companhia da 
mãe alcoólica. Suportou durante anos essa provação, mas nunca deixou de ler. 
Anos depois, ao servir-me à mesa num restaurante, emocionei-me ao saber que 
tinha conseguido levar a mãe a deixar o vício e tinha alugado um apartamento 
para os pais viverem. 

Da porta da carrinha vejo o cavador que de enxadas ao ombro se aproxima. 
Com apenas a quarta classe queria ler Platão. Não consegui disfarçar a surpresa 
e ele percebendo-o, sorriu e explicou que um dia o filho tinha esquecido um 
texto do filósofo em cima da mesa. Leu, gostou e queria conhecer mais sobre a 
sua obra.

E como não lembrar o garoto magro, de olhos tristes e com roupas já gastas 
pelo uso, que só queria ler, mas os amigos se apressaram a dizer que estragava 
tudo. Vi as lágrimas a quererem saltar e inscrevi-o. Leu durante anos e nunca 
estragou nenhum livro. Um dia seguiu a sua vida, mas acredito que nunca 
tenha esquecido a carrinha dos livros. Ela também não o esqueceu.

Nos dias mais calmos, relembro todos estes anos e chego até a ouvir ao longe, 
a voz daquele leitor com mais de noventa anos e tanto saber acumulado: “se 
eu morrer os livros não vão desaparecer”. E assim foi, um dia alguém trouxe 
os livros dizendo que o Sr. Moura tinha falecido. Enganou-se, ele viaja nesta 
carrinha. (Carlos Marta, 2021).
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A Biblioteca Móvel de Redondo: região sul de Portugal 

O Serviço de Biblioteca Itinerante nº 33 da FCG, nasceu em 1975. A partir da Vila 
de Redondo, a carrinha Citroen Hy realizou Itinerários pelas localidades implantadas 
na planície alentejana, com um serviço de biblioteca de apoio à leitura (SBAL) com 
empréstimo domiciliário nos concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Elvas, Estremoz, 
Évora, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa, totalizando 86 localidades 
visitada num circuito mensal.

Em janeiro de 2000, a FCG transfere o serviço, a gestão e o espólio, para a tutela 
do Município de Redondo. Atualmente conta com diversos serviços de proximidade, 
designadamente atividades de estimulação cognitiva em lares e centros de dia; acesso de 
internet, serviço de informação nas comunidades estrangeiras, aulas de alfabetização, aulas de 
iliteracia digital, serviço de referência, recolha e transcrição do património imaterial, produção 
e publicação na edição de cadernos culturais de recolha local e exposições itinerantes.

António Bento Ramires é o responsável pelo serviço, desde 2001 até aos dias de hoje, 
e contou-nos a Estória da Dona Boa Nova, que é parte da memória viva no manual de 
sobrevivência que é o Alentejo. Sem porte de individualidade, oralidade cativante trazida da 
prole, assente na musicalidade das lidas e dos ritmos do campo. Voluntariamente, colabora 
com histórias, cantigas e poesia popular, numa recolha de património imaterial num projeto 
de educação na universidade popular Túlio Espanca, na aldeia que a viu nascer:

“Era primavera! Sim, nestas bibliotecas existem estações, com os dias 
maiores e os campos a ganharem vida a cada quilómetro corrido. Entre tantas 
visitas, esta era mais uma.

Boa Nova, de seu nome. Alentejana septuagenária, de porte direito e rosto com 
olhar plácido. Entre a calma e a rotina, e a afogadilha fleumática de um serviço 
rotinado, surge o cumprimento da praxe, desta vez seguido em tom de desafio:

“Ora viva, bons olhos o vejam por cá! Tenho para mim que, desta vez, sou 
eu quem vai aprender a ler!”

Prontamente, retribui tais boas vindas e, logo ali, atestamos com o 
preenchimento de um formulário. Mais um aluno para a turma de alfabetização.

Chegou o verão que não se fez anunciar, como sempre por estas paragens, 
tal é sua força que traz na rotina da afogadilha de um serviço fleumático de 
dimensão imprecisa entre leitores e alunos. 

Nessa tarde, uma aura de luz emanava de Boa Nova, e todo o processo 
decorre com normalidade: sons, fonemas, ditongos, silabas e palavras. Uma 
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caligrafia apurada e bonita, como que uma luz que entrava e subvertia 
tudo: advérbios, verbos e proposições. Em suma, era uma gramática nova, 
acomodada agora a tanto saber.

Outono seguido de inverno, e a motricidade, agora ainda mais fina, mostrava 
uma caligrafia com enlevos da arte, e de quem já sente aquilo que quer escrever. 

A leitura é uma realidade na vida social de Boa Nova, e assim se sucedem 
os eventos que o atestam, para que todos o soubessem. Agitava e mostrava o 
seu novo cartão de cidadão, e a sua lista telefónica personalizada de Aida 
a Zulmira, para não falarmos do seu seguro porte, empunhado um jornal 
regional que aconchegava folhetos promocionais de todo tipo. Boa Nova era, 
agora, entre outras coisas, uma divulgadora das qualidades dos kiwis.

Atingidas estas metas, e comprovadas provas de escrita e leitura, era hora 
da inscrição oficial na biblioteca com a correspondente aquisição do cartão de 
leitor, certificando e comprovando-a de plenos poderes como leitora oficial da 
biblioteca itinerante de Redondo.

Foi um ato solene este, assim como todo o percurso de Boa Nova, que mostrou 
a toda a comunidade que é possível conquistar e saborear o poder que a leitura e 
a escrita podem acrescentar a tanta sabedoria local. O desvelar de uma mão pode 
agora ser plasmado pelo próprio punho, e ser mostrado ao mundo.  

Boa Nova será sempre, mesmo depois de duas intervenções cirúrgicas que 
lhe retiraram oitenta porcento de visão, e que hoje, quando me reconhece pela 
voz e pelo meio de lágrimas e sorrisos, nos faz continuar a trocar histórias e 
cantigas de lugares perdidos no tempo, recheados de gente singular. Episódio 
real, que fica registado na linha do tempo de uma biblioteca, e da comunidade 
que dela se serve.” (António Bento Ramires, 2021).

Conclusão

Podemos remontar ao mundo greco-latino a ligação umbilical entre os Sistemas de 
Informação de Biblioteca e a comunidade servida. Vários foram, e são, os autores, como S. R. 
Ranganathan, Mahatma Gandhi, Peter Drucker, Idalberto Chiavenato, Philip Kotler, Peter 
Hernon e Ellen Altman, a autora deste texto e muitos outros, que alertaram, e continuam 
a alertar para a necessidade de se deslocar o foco da visão do Sistema, para a atenção aos 
clientes, entendidos como o alfa e o ómega da criação e sustentabilidade das organizações.

Maria Beatriz Marques
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Saber Quem são os nossos clientes? O que é um cliente? O que sabemos sobre os 
nossos clientes? O que achamos que os leva a utilizarem um Serviço de Informação de 
uma forma continuada? Como é que os clientes julgam a qualidade do Serviço? Quais 
são os produtos e os Serviços de Informação que eles necessitam? Quando, onde e 
como precisam de aceder e usar a informação? ... são algumas das muitas perguntas que 
implicam uma resposta urgente.

A Sociedade da Informação não pode continuar embrenhada na ideia de modernidade 
através dos terminais, monitores e outra tecnologia, esquecendo-se das necessidades, 
expetativas, sentimentos e emoções dos clientes.

A Visão Sacrossanta de todos os Sistemas de Informação, e, em particular, das 
Bibliotecas tem de ser substituída por uma permanente orientação para os clientes, para 
uma efetiva vivência no paradigma pós custodial e científico. 

Ora, e fruto das circunstâncias excecionais da crise sanitária em que o planeta está 
envolvido, as Bibliotecas têm uma oportunidade única para se se transformarem num 
“universo à medida do homem” e, no longo caminho que têm de percorrer para se 
assumirem como Bibliotecas Humanas, a Filosofia de Gestão e a Atitude dos Profissionais 
das Bibliotecas Móveis será uma enorme e valiosa ajuda.
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