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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.
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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.
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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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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
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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.
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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
35

Prefácio

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
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Luciano Lourenço num trabalho de campo (EPRIF), no dia 28 de novembro, 1994.
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Resumo
A cumplicidade entre geografia e literatura, reabilitada após uma quebra de
confiança ocorrida com o advento da moderna geografia, é aproveitada para perscrutar
a experiência e o imaginário geográfico latente nas experiências do mundo narradas
pela pena dum escritor incontornável que se expressa em língua portuguesa: Mia
Couto. A geograficidade duma obra vasta e multifacetada é explorada sob duas
perspetivas complementares: compreender os contornos da geografia e o imaginário
geográfico dum geógrafo heterodoxo que continua a cartografar laboriosamente uma
prodigiosa e imaginária geografia.
Palavras-chave: Geografia literária, geografia literária de Moçambique, poética da
geografia, Ggografia imaginária, Mia Couto geógrafo.

Abstract
Legends in search of a map: on Mia Couto’s geography and geographic imagery. The
rapport between geography and literature, rehabilitated after a breach of confidence
produced by the onset of modern geography, is employed here to scrutinise the
engagement and geographical imagery underlying the world experiences narrated by
an essential writer expressing himself in Portuguese: Mia Couto. The geographicity of
such a vast and multifaceted body of work is explored from two complementary
perspectives: understanding the outlines of geography and the geographical imagery
of a heterodox geographer who labouriously keeps mapping a prodigious and
imaginary geography.
Keywords: Literary geography, literary geography of Mozambique, poetics of
geography, imaginary geography, Mia Couto geographer.
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Introdução
A relação entre geografia e literatura nunca foi delimitada por fronteiras rígidas nem
divisões artificiais, pois, desde tempos imemoriais, tanto os geógrafos a usaram para
transmitirem as suas observações como os escritores incorporaram temas e ambientes
geográficos nas respetivas obras de ficção. Esta permeabilidade deixou de ser natural e
pacificamente aceite com o advento da moderna geografica, de pendor positivista, como
se depreende do ensaio de Amorim Girão que introduziu, entre nós, o debate deste tema.
No referido ensaio, publicado em 1952, ao defender os benefícios daí resultantes, dirige-se
aos que acusam “muitas vezes os geógrafos de literatos, querendo significar que eles
desprezam todo o contacto com a realidade, vivendo no domínio da pura fantasia. Falase de “literatura geográfica” quase sempre com intuitos de maldizer; e, deturpando muito
embora a expressão, também se terá falado de “geografia literária” mais ou menos no
mesmo sentido” (Girão, 1952: 105).
O autor sugere o recurso às artes em geral e à literatura em particular pois “[...] a pura
investigação geográfica se revela em muitos casos incapaz de fazer a cabal interpretação da
fisionomia terrestre, e como a ciência e a arte precisam de aliar-se com o objetivo de nos darem
o quadro completo das nossas paisagens”. Estas premonitórias observações antecederam
acalorados debates que vão ocorrer no seio da geografia, décadas mais tarde, sobretudo a
partir dos anos 70, quando emerge entre as várias correntes uma de pendor humanista.
A geografia humanista, ao enfatizar o ser humano e valorizar a sua experiência, valoriza
a importância dos comportamentos e o significado da criatividade humana, preconiza a
enfase no homem, “particularmente nos valores e nos significados da experiência humana (da
criatividade aos comportamentos)” (Jacinto, 2021).
Os que alinham por este ponto de vista enfatizam a reflexão, a observação e a
experiência como método da geografia humanista, valorizando o papel do geógrafo
enquanto parte integrante do meio estudado, membro duma comunidade, residente,
amigo ou visitante. A compreensão holística dos lugares, das paisagens e do mundo
vivido também se alcança, para estes autores, no diálogo estreito entre a geografia e a
literatura. A utilidade e a importância da literatura e das artes não reside apenas no facto
de serem fontes de informação mas por ajudarem a desenvolver a nossa sensibilidade
sobre o meio e contribuírem, por esta via, para elaborar ou confirmar hipóteses de
trabalho (Jacinto, 2021).
A expressão Geografia literária acabaria cunhada entre nós por José de Osório de
Oliveira quando a utilizou como título dum livro onde compilou vários ensaios sobre
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a literatura de Portugal e Colónias (1931). Os contornos da geografia literária, por sinal
bastante fluidos, alicerçam-se no relato de experiências e vivências proporcionadas pela
viagem ou por obras literárias, aproveitando os conteúdos geográficos, mais ou menos
explícitos, onde se colhem “[…] informações pertinentes para se apreender o espírito dos
lugares e a alma das pessoas que os habitam” (Jacinto, 2021).
Mais do que carregar a literatura de conceitos geográficos importa aproveitar o sentido
que dá à geografia, perscrutar os traços essenciais da experiência geográfica, trazer as
experiências do mundo narradas pela pena do escritor. As virtudes do verdadeiro diálogo
entre geografia e literatura reside, pois, em encontrar dinâmicas, forças e fluxos, formas
e movimentos que emanam da poética que ambas encerram. O inestimável serviço que
a literatura presta à geografia reside na intermediação que faz entre homem e a terra,
refletindo as tendências mais fortes da territorialidade, a história e os desenvolvimentos
mais significativos das sociedades, quer em termos de realidade como da sua representação
(Jacinto, 2021).
Assumindo estes pressupostos e tendo como referência a obra de Mia Couto, o
presente ensaio explora as divagações do autor sobre a Geografia, o uso que faz deste
conceito e como o transgride, com recurso a um fértil imaginário, para explorar a
geograficidade latente no mundo que o rodeia. A geografia, para o autor, só pode ser
poética na justa medida em que “a poesia é um modo de ler o mundo e escrever nele
um outro mundo” (IV: 101). É por tudo isto que “para combater pela verdade o escritor
[como o geógrafo] usa uma inverdade: a literatura [a geografia]. Mas é uma mentira que não
mente (PT: 59). Ao assumir este papel “o escritor é um ser que deve estar aberto a viajar
por outras experiências, outras culturas, outras vidas. Deve estar disponível para se negar
a si mesmo. Porque só assim ele viaja entre identidades. E é isso que um escritor é – um
viajante de identidades, um contrabandista de almas. Não há escritor que não partilhe
dessa condição: uma criatura de fronteira, alguém que vive junto à janela, essa janela que
se abre para os territórios da interioridade” (PT: 59).
A breve viagem que vamos iniciar com Mia Couto explora apenas duas coordenadas
dum imenso poliedro multifacetado: os contornos e a poética da geografia laboriosamente
esboçada por um geografo heterodoxo que continua a cartografar uma soberba e
imaginária geografia.
“A única geografia / que me aceita é a poesia” (Raiz de Orvalho e Outros
Poemas, 1983).

597

Rui Jacinto
Legendas à procura dum mapa: a propósito da geografia e do imaginário geográfico de Mia Couto

(Des)Geo(-a)grafia: considerações sobre os contornos e a poética da geografia
A palavra geografia encontra-se cada vez mais e de forma explicita nas obras que Mia
Couto tem dado à estampa nos tempos mais recentes. Sub-repticiamente, aqui e ali, a
expressão aparece com mais insistência em diferentes contextos, com vários propósitos e
sentidos diversos. Neste panorama há o verso dum poema, dedicado a Manoel de Barros
(1916–2014), incluído em Vagas e lumes (2014: 52), que adquire um significado particular:
“Tu me deste uma sabedora desgeografia”1. Este paradigmático termo inventado não só revela
a conhecida e fértil propensão de Mia Couto para inventar novas palavras como evidencia a
centralidade que a Geografia tem vindo a ocupar no imaginário do autor.
Ao glosar deste modo a geografia Mia ensaia a re(des)construção do conceito ao partir
em demanda duma expressão mais adaptada e que melhor exprima os sentimentos ditados,
neste caso, simetricamente, pela ausência e presença ou pela distância e proximidade. Ao
fazer apelo a uma nova palavra, ainda sem redação precisa nem entrada nos dicionários,
confere outros significados e novos contornos à Geografia, colmando insuficiências
enquanto a carrega, compreensivelmente, duma dimensão poética que o autor assim
explicita: “Dizem que entre nós / há oceanos e terras com peso de distância. / Talvez.
Quem sabe de certezas não é o poeta. / O mundo que é nosso/ é sempre tão pequeno e
tão infindo / que só cabe em olhar de menino” (VL).
A incapacidade da palavra Geografia traduzir cabalmente a ideia de espaço e de tempo
que paira num imaginário tão pródigo levou o escritor a conceber a (des)geo(a)grafia como
o intuito de alcançar mais assertividade e abrangência. Ao transcender o perímetro normal
da Geografia convencional transgride as normas e convenções oficialmente instituídas,
superando a latitude e a longitude que tradicionalmente a confinam. Com este simples
jogo de palavras não só supera incertezas como alcança dimensões mais intangíveis, caras
aos poetas e aos espíritos mais irrequietos (Jacinto, 2020: 127).
A (des)geo(a)grafia inventada por Mia Couto é, por certo, a tentativa de facilitar
aproximação ao outro, encurtar distâncias e apreender melhor o espírito dos lugares. Esta
(des)geografia que Mia Couto persegue é fertilizada por um imaginário cujos territórios
são definidos pelo espaço e pelo tempo dum maravilhoso universo ficcional. É uma
geografia poética subentendida entre o real e o fantástico, que oscila entre o concreto e a
metáfora. O verso atrás citado está localizado no mapa duma cartografia indefinida que
se espraia por contornos imprecisos: “Sou julho, / estou explicado só pelo sol / Meu erro
1

Numa versão anterior que circulou nas redes sociais, escreveu geo-agrafia. A propósito da história do poema e
da mudança na grafia (desgeografia e geo-agrafia) ver: Jacinto, 2020: 127.
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/ é procurar um território / apto a nascer / A única geografia / que me aceita é a poesia /
Como a chuva / que repousa entre nuvem e terra / me escrevo / na ausência de todas as
línguas (RO).
Ao insinuar o gosto por viver na sua ausência o autor relativiza a geografia, como se
ela não se impusesse, a pudéssemos evitar ou, como alguns precipitadamente anunciaram,
fosse possível ditar o fim da geografia. No confronto entre realidade e imaginação Mia vai
reinventando a sua própria Geografia na tentativa de encontrar o antidoto para melhor
tolerar as duras vivências e esbater as insuperáveis contradições dum quotidiano pesado.
Aspira, como todo o bom poeta, ao reino do sonho, a um mundo sem fronteiras, ascender
a um universo sem limites de espaço e de tempo, onde se permitisse pairar em etérea
abstração, à margem da ditadura que a geografia nos impõe. Transitória, efémera, em
permanente renovação: “Habito o mundo / quando me esqueço que existo // “De nada
vale a geografia: / uma outra cidade me habita. // Quando vierem demolir os bairros, / não
encontrarão a casa que foi minha. / Essa casa mora em mim. / Essa ruína sou eu” (MA:
59); “Sou, digamos, emigrante de um lugar sem nome, sem geografia, sem história” (JS:
21); “A saudade era quem guiava a sua mão, à procura de um sinal de Portugal, uma voz
que lhe desse colo, uma palavra que a roubasse da geografia” (JS: 232).
As décadas de violência que presenciou na primeira pessoa levaram-no à mesma
conclusão: “Soube que o tio Adriano esteve em Inhaminga. Desencontrámo-nos. Cheguei
hoje de uma patrulha na região de Muanza. Não me pergunte onde fica essa região. Aqui
deixou de haver geografia. Tudo isto é tão estranho e tão irreal” (MA: 147). A reflexão
sobre Moçambique pós-colonial aponta na mesma direção: “Estamos sendo vítimas de
um longo processo de desresponsabilização. Esta lavagem de mãos tem sido estimulada
por algumas elites africanas que querem permanecer na impunidade. Os culpados estão,
à partida, encontrados: são os outros, os da outra etnia, os da outra raça, os da outra
geografia” (MA: 57).
A obra de Mia Couto revela um escritor comprometido, civicamente empenhado
na construção dum novo país. Moçambique, país sonhado e utopicamente idealizado
acabou confrontado com uma dura realidade: “E pusemo-nos a construir uma nação
como um carpinteiro junta as tábuas para fabricar uma cama. Usámos a ferramenta de
que dispúnhamos que era o Estado. Não era a primeira vez que um Estado tinha gerado
uma Nação. Era tal a urgência e o enlevo que não demos conta de que aquele modelo de
Estado tinha sido inventado num outro tempo, numa outra cultura, numa outra geografia. E
quando demos conta já era tarde: os pés da cama não assentavam no chão. A culpa era,
obviamente, do chão. Nós éramos as vítimas. E as vítimas têm sempre razão” (UA: 57).
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A geografia simbólica e imaginária que continua a cartografar assenta na convicção
que “não existe geografia que nos seja exterior. Os lugares – por mais que nos sejam
desconhecidos – já nos chegam vestidos com as nossas projecções imaginárias. O mundo
já não vive fora de um mapa, não vive fora da nossa cartografia interior” (IV: 78). Como
qualquer cartógrafo vai “desenhando na paisagem a marca da sua presença. Escreve com
fogo essa narrativa que é o seu itinerário. Não porque tenha medo de se perder. Mas
porque ele quer que a geografia venha beber na sua mão” (IV: 79).
Convicto, como nós, que a geografia, embora fundamental, não explica tudo,
não é alheio ao uso indevido que lhe é dado, para fazer a guerra ou, como acontece
em momentos conturbados como os que atravessamos, para praticas abusivas que são
a melhor maneira de, com ela, nos enganarem. Nestas alturas sai reforçada a certeza
que “vivemos em geografias diferentes mas estamos sentados na mesma varanda, nesse
preguiçoso labor do crocodilo: espreitando os mundos que se escondem sob a superfície
deste mundo” (UA: 117). As múltiplas e complexas geografias que nos colocam perante
incontornáveis multiterritorialidades mostram que, “de facto, há algo mais que nos separa
e que não pode ser explicado [apenas] pela geografia” (UA: 83).
Em tempos de solidão e internet a geografia transforma-nos em transeuntes passivos,
meros e superficiais turistas, consumidores supérfluos e ávidos de “outros lugares para
esquecer o lugar onde coabitava com o tédio e monotonia. Muitas vezes é assim: o
importante não é o que o turista vê durante a viagem, mas também aquilo que ele deixa
de ver por causa da viagem. Ao mesmo tempo ela, que tanto ansiava por essa lonjura,
queria saber do acesso à rede de telefones e à internet. Ela sofria de uma dependência
que se generalizou: não podemos ficar longe desse mesmo ruído de que nos queixamos,
que nos ensurdece. E o longe já não nasce da geografia. Longe é onde já não há rede de
telefone. E solidão é quando já não há internet” (UA: 233).
“[…] o mais remoto deserto, a mais impenetrável floresta foram sendo
povoados com os nossos fantasmas. E hoje todos os lugares começam por ser
nomes, lendas, mitos, narrativas. Não existe geografia que nos seja exterior. Os
lugares – por mais que nos sejam desconhecidos – já nos chegam vestidos com
as nossas projecções imaginárias. O mundo já não vive fora de um mapa, não
vive fora da nossa cartografia interior” (Interinvenções: 78)
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O geografo heterodoxo e a geograficidade da sua obra
A obra de Mia Couto revela-nos um geógrafo heterodoxo que, não sendo acidental, tem
um entendimento e uma interpretação própria da geografia. Não é canónica a imaginária
geografia que esboça dum universo a-espacial, sem georreferenciação nem fronteiras
territoriais ou disciplinares. A geografia que inventa resulta da absoluta necessidade de
situar a ficção e nos situar na ação, recorrendo, como qualquer geografo, a um método
que assenta em dois importantes pilares: a viagem e o pensamento crítico.
A viagem, como a geografia, constantes na obra de Mia Couto, são olhadas com igual
ambivalência: “nos nossos dias, já não há viagem. Deslocamo-nos, apenas. Embarcamos
num continente para, horas depois, ganharmos destino num outro mundo, as distâncias
atingíveis por números, mas não por humano entendimento. A viagem essa antiquíssima
epopeia, com os seus desconhecidos meandros, os seus ritmos e presságios, essa viagem
morreu. A velocidade que possibilita a deslocação acabou matando a viagem. Com
ela se extinguiu a transição pausada entre gentes e lugares, essa travessia que convoca
travessias das nossas próprias paisagens interiores. A viagem obriga-nos a sermos outros, a
descentrarmo-nos, a deslocarmo-nos para fora de nós. A viagem implica a disponibilidade
para nos diluirmos, a vontade de sermos apropriados por outras almas” (IV: 184).
O olhar crítico que lança sobre a ciência praticada não lhe dá margem para grandes
ilusões, por não se “incentivar um pensamento inovador e criativo, estamos a trabalhar
ao nível do que é superficial. Técnicos e especialistas moçambicanos estão reproduzindo
a linguagem dos outros, preocupados com o poder agradar e fazer boa figura nos
workshops. Trata-se de um logro, um jogo de aparências, alguns de nós parecemos bem
porque sabemos falar essa língua, o desenvolvimentês”. Comenta, em várias crónicas,
os conceitos do momento (sustentabilidade, políticas públicas, etc.): “Postos perante a
procura de soluções profundas para as questões nacionais, estamos tão perdidos como
qualquer outro cidadão comum. Palavras-chave como “boa-governação”, accountability,
parcerias, desenvolvimento sustentável, capacitação institucional, todas essas palavras
da moda acrescentam uma grande mais-valia (eis outra palavra da moda) às chamadas
“comunicações” (deve-se, de preferência, dizer papers). O diálogo do biólogo com as
outras ciências, nas mais variadas línguas, mesmo as locais, onde certos conceitos são
inexistentes. Por isso, “o problema do desenvolvimentês é que só convida a pensar o
que já está pensado por outros. Somos consumidores e não produtores de pensamento.
Mas não foi apenas uma língua que inventámos: criou-se um exército de especialistas,
alguns com nomes curiosos, e tenho-os visto em reuniões diversas: já vi especialistas em
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resoluções de conflitos, facilitadores de conferências, workshopistas, experts em advocacia,
engenheiros políticos. Estamos empenhando o nosso melhor manancial humano em algo
cuja utilidade deve ser interrogada. A grande tentação de hoje é reduzirmos os assuntos
à sua dimensão linguística. Falamos e, tendo falado, pensamos ter agido. (…) É urgente
redefinir as premissas da construção de modelos de gestão que excluam aqueles que vivem
da oralidade e na periferia da lógica e da racionalidade europeias” (PT: 16-17; 21).
A ficção de Mia Couto não deixa de ser contaminada pela sua formação científica
(“Sou um biólogo mas não moro, a tempo inteiro na casa da ciência”), permeável à
actividade profissional formal (professor e especialista na área do ambiente), a um forte
comprometimento cívico e social. A enorme latitude sua obra, que se situa entre o romance,
o conto, a poesia e a cronica, está impregnada duma profunda geograficidade seja a que
mais se aproxima do real ou a que se eleva para as esferas do imaginário fantástico2.
A vasta obra publicada por Mia Couto, repartida entre a poesia (4 livros), o conto
(6), o romance (14) e a crónica (6), confronta-nos com as diversidades e disparidades do
mundo em que vivemos, desenha um universo rico e complexo donde emanam referências
fundamentais para que possamos ler as suas contradições sem a resignação ou os limitados
horizontes que os cânones vigentes tentam impor. A insuficiência do vocabulário
disponível para o interpretarmos, para comunicarmos com o outro ou o compreendermos
no seu próprio contexto, levou o autor a adoptar palavras e a recriar expressões, de
fabrico próprio ou provenientes de outras línguas, normalmente subalternizadas pelas
dominantes, para conferir dinamismo e acutilância ao estafado léxico que exprime as
ideias impulsionadoras das indispensáveis transformações sociais.
Como o geógrafo usa à bússola para encontrar o rumo certo e o pastor as estrelas
para se orientar, as palavras com que Mia Couto baptizou os livros que deu à estampa
funcionam como coordenadas fictícias da sua geografia imaginária. Os termos utilizados
delimitam a sua praia, configuram o território de pertença onde se inscrevem as referências
matriciais, reais e simbólicas, que definem uma telúrica identidade, qual rosa-dos-ventos,
necessariamente irregular, em cujas pontas encontramos: terra (Terra sonâmbula, Nascer
da Terra), água (rio, chuva, orvalho), animais (sereia, flamingo, leoa), arvores (raiz,
frangipani); mas, também, mesmo quando ficcionadas, pessoas (Cada homem é uma
raça, tradutor) e lugares (cidades, Berma de nenhuma estrada, A varanda do frangipani,
Jesusalém). Esta cosmografia ficaria incompleta sem as dimensões imateriais da magia
(divindades, Venenos de Deus, Remédios do Diabo) e do imaginário africano (O fio
2

Parte do texto que se segue foi construída a partir de: Jacinto, 2012.
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das missangas) sem a incorporação de aspetos telúricos (tempo, casa, Antes de nascer
o mundo) e outras dimensões igualmente intangíveis (Vozes anoitecidas, Estórias
abensonhadas, mapeador de ausências, vagas e lumes).
A água, a terra, as arvores e os animais são referências que ligam o biólogo ao seu
departamento original: “Estou deitado sob a grande maçaniqueira na margem do Madzimi.
Aqui o rio se adoça, em redondo cotovelo, num quase arrependimento. Esta é a arvore onde
o Avô Mariano vinha espraiar preguiças. (...) Recostado sobre o tempo, o velho Mariano
ajudava a ensopar o poente. Consoante ele dizia: a tarde é o sonolento bicho, necessita de
lugar macio e húmido onde cair. O enterro do sol, como o do vivente mal-morrido, requer
terra molhada, areia fecundada pelo rio que tudo faz nascer” (RC: 257).
As paisagens físicas e humanas são caracterizadas em certas páginas como o melhor
geógrafo não enjeitaria fazer, a savana descrita como se permanecesse selvagem, intacta,
conservasse aquele estado de pureza inicial que apenas imaginamos existir em África. Noutros
trechos, o heterodoxo geógrafo cede o olhar a outras ciências, observa este mesmo meio com
a perspetiva do antropólogo, do historiador, do etnólogo ou do sociólogo para acrescentar
novas legendas aos retratos que vai colorindo: “Assim que minha mãe morreu, tinha eu três
anos, meu pai pegou em mim e no meu irmão mais velho e abandonou a cidade. Atravessou
florestas, rios e desertos até chegar a um sítio que ele adivinhava ser o mais inacessível. Nessa
odisseia cruzámos com milhares de pessoas que seguiam em rumo inverso: fugindo do campo
para a cidade, escapando da guerra rural para se abrigarem na miséria urbana” (JS: 21).
Gentes, memórias e lugares, mesmo os não georreferenciáveis, dão conteúdo a uma
geografia literária que incorpora cores, cheiros, saberes, sabores, viagens, vivências e,
sobretudo, sentimentos, como os que se estabelecem entre as pessoas e os sítios com que
mais se identificam. Os livros estão impregnados duma percetível topofilia, como defende
Yi-Fu Tuan, presente quando discorre sobre a perceção, atitudes, valores do meio ambiente,
tantas vezes analisado a partir de diálogos entre contrários, à luz de oposições binárias entre
terra e céu, velhos e novos, macho e fêmea, urbano e savana, montanha e mar, mortos e
vivos, etc.. Ao evidenciar o profundo apego dos personagens às suas origens, ao meio natural
e construído, isto é, às pequenas pátrias a que ficamos perenemente ligados por indizíveis
laços afetivos, a sua obra acaba atravessada por uma evidente geografia humanista.
As complexas teias de relações económicas, sociais, culturais e políticas africanas
mergulham, através de Mia Couto, no mais profundo da alma moçambicana, são
devidamente adaptadas às especificidades do país e ao caráter das suas gentes, constituem
o pano de fundo dum universo literário onde realidade e ficção acabam confundidas. Cada
livro inédito é um novo roteiro de viagem, guia para um novo contexto sócio-espacial,
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introdução a uma problemática diferente, abrindo novos caminhos rumo a um mesmo
destino. A sensibilidade pessoal molda o olhar atento, diferente, único e comprometido
com que continua a mapear Moçambique e o mundo recorrendo a uma cartografia que
contém a dose certa de coração e de razão, feita de mapas, reais e mentais, cujas legendas
afetiva e simbólica os tornam imprescindíveis para memória futura, indispensáveis à
compreensão dum tempo e dum espaço que preenchem o nosso atual imaginário.
O atlas que Mia Couto vem laboriosamente desenhando deve conhecer melhor
sorte que o metafórico mapa, a que aludiu Jorge Luís Borges, onde os “Colégios de
Cartógrafos” tinham colocado tanto esmero, empenho e rigor científico para “levantaram
um Mapa do Império, que tinha o Tamanho do Império e coincidia pontualmente com
ele.” Por mais apurada e perfeita que seja “a Arte da Cartografia”, estamos sempre à mercê
duma incontornável contingência: “Menos Adictas ao Estudo da Cartografia, as Gerações
Seguintes entenderam que esse dilatado Mapa era Inútil e não sem piedade o entregaram
às Inclemências do Sol e dos Invernos.”
A possibilidade deste risco se tornar realidade não pode apagar o abnegado esforço
de Mia Couto nem a importância duma obra que rasgou horizontes ao alargar a cultura
territorial sobre Moçambique, que combateu a iliteracia geográfica ao interpelar os leitores
à reinterpretação da mais íntima geografia que reside em cada um de nós.

Conclusão
A cumplicidade entre geografia e literatura, reabilitada após uma quebra de confiança
ocorrida com o advento da moderna geografia, foi aproveitada para perscrutar a
experiência e o imaginário geográfico latente nas experiências do mundo narradas pela
pena dum escritor incontornável que se expressa em língua portuguesa: Mia Couto.
A geograficidade duma obra vasta e multifacetada foi explorada sob duas perspetivas
complementares: compreender os contornos da geografia e do imaginário geográfico
dum geógrafo heterodoxo que continua a cartografar laboriosamente uma prodigiosa e
imaginária geografia.
O presente trabalho é um introito ao longo caminho que se continua a desbravar com
o objetivo de esboçar a Geografia (literária) de Moçambique segundo Mia Couto. Os
mapas (mentais) inventados por este mapeador de ausências obedecem à mesma técnica
cartográfica com que traçou a topografia sentimental da sua mátria, Beira, “a cidade [que]
não é um lugar. É a moldura de uma vida. A moldura à procura de retrato” (PT: 145). O
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atlas deste país imaginado é, pois, o resultado do mapeamento de múltiplos imaginários que
pairam sobre uma nação plural: “o meu país é um território de muitas nações” (IV: 187).
As legendas que se encontram disseminadas nos diferentes livros pontuam uma leitura
precisa e sensível do país, das suas regiões, de lugares inolvidáveis onde o tempo tatuou
profundas e duradouras memórias. As várias coordenadas temáticas que o autor nos
fornece ajudam a interpretar os meandros mais labirínticos e recônditos de Moçambique:
o local e o global (o mundo num grão de areia), o campo e a cidade, o litoral e o interior,
o norte e o sul, a savana e a fauna, a fragilidade do ambiente exposto à voracidade do
homem e às incertezas dos riscos naturais, a diversidade cultural, a sociedade com o seu
penoso rosário de vulnerabilidades (pobreza, desigualdades, exclusão, etc.).
À mercê de tantas legendas espera-nos uma infinidade de mapas, retalhos dum tempo
e dum espaço cuja compilação terá de ser executada pacientemente, longe da sofreguidão
dos tempos que correm: “Durante os nove meses, mais e mais me refugiei na solidão do
escritório. Dei início, então, a uma estranha ocupação, que consistia em desenhar o mapa
dos regulados da zona de Inhaminga. Desdobrava o mapa, afixava-o numa parede e ficava
tempos infindos estudando a minha obra, a tentar entender como a geografia se traduzia
na organização gentílica das populações de Inhaminga” (MA: 320).
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