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P refácio

Mais um livro sobre riscos? Perguntarão alguns, com enfado. Mas este que
aqui se apresenta será mesmo «mais um livro sobre riscos»?
Na verdade, optei por um modelo de livro de que me tornei adepto em
função das características da profissão que exerço desde há, exactamente,
45 anos, quando, ainda com 21 anos, em Fevereiro de 1965, dei as primeiras aulas no já desaparecido Externato Correia Mateus, em Leiria. Só um
ano depois, com a defesa de uma tese, terminei a Licenciatura em Geografia,
que me permitiu o início da carreira universitária quatro meses mais tarde,
na Universidade de Coimbra.
As características a que me refiro são as que todos os professores de qualquer grau de ensino conhecem. Mas só eles. Nunca me pareceu que outras
pessoas entendessem bem que, para além do horário que é obrigatório cumprir, há um conjunto de obrigações também a cumprir e que nos ocupa, às
vezes, muito mais tempo, e que, para tudo correr bem, há, ainda e sempre,
estudo e preparação de aulas, ou preparação de concursos e de provas públicas, sejam nossas ou de colegas, para a discussão das quais somos chamados.
Uma profissão de tal modo absorvente não se coaduna com a escrita de
livros grandes e profundos. O legislador foi disso informado quando criou a
figura da dispensa de serviço para elaboração de teses de doutoramento e a
figura da licença sabática para os já doutorados… No meu caso concreto,
sofri muito por ainda não existir dispensa de serviço para elaboração de tese de
doutoramento, mas consegui apresentá-la há, também, exactamente, 35 anos.
Por isso, tenho perfeita consciência de que uma licença sabática parcial de
um semestre, em 2006, foi fundamental para acabar um livro, que não este,
ainda nem sequer planeado nessa altura.

O modelo de que me tornei adepto corresponde a juntar trabalhos que
vão sendo publicados em revistas ou em livros de actas ou de homenagens e
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que permitam organizar uma sequência lógica dentro de um tema. A relação
entre Geografia Física e Riscos Naturais foi, agora, o tema escolhido. Depois,
foi necessário procurar, entre os diversos pequenos trabalhos publicados, os
que melhor se enquadravam no tema e organizá-los. Como o meu último livro
deste género, Riscos Naturais e Acção Antrópica tinha tido a sua 2ª edição
em 2003, o elenco de trabalhos em causa corresponderia apenas a cinco
anos (2003-2008). Uma vez escolhidos e junto um ligeiramente mais antigo,
foi necessário fazer a sua revisão, para, em seguida, os melhorar, acrescentando matéria e bibliografia. Alguns não eram acompanhados por fotografias
e passaram a ser — isto obrigou a procurar em ficheiros pessoais e a optar
pelas fotografias que, não sendo muitas vezes as melhores do ponto de vista
técnico, pareciam estar bem adaptadas aos textos. Excepto a fotografia 35,
todas as fotografias incluídas no livro foram tiradas por mim; apenas me
limito a deixar escrita a data que lhes corresponde. Quanto às figuras, volto
a publicá-las dado o seu interesse histórico. Entre elas, o esboço da evolução
da Ria de Aveiro é património da Imprensa da Universidade que o publicou
vai quase para 90 anos. Ao lembrá-lo pretendo homenagear a memória do
fundador da Escola Geográfica de Coimbra, Amorim Girão, que o desenhou,
mas também o actual Director da Imprensa da Universidade de Coimbra,
João Gouveia Monteiro, que, em 2003, na qualidade de Pró‑Reitor para a
Cultura, presidiu ao lançamento da referida 2ª edição, desafiando‑me, naquele momento, a iniciar a elaboração de um novo livro sobre a temática
dos riscos. E aqui está o livro, mas um livro especial já que, na sua maior
parte, foi elaborado a partir de textos publicados, alguns deles pouco conhecidos, todos revistos e actualizados. Não se trata, portanto, de «mais um livro
sobre riscos».
Se num livro acaba sempre por encontrar-se algo de autobiográfico, espero que o leitor descubra nele uma parte do muito trabalho de campo que
sempre fiz, acompanhado por geógrafos e geólogos, por alunos e amigos, às
vezes, com a família ou apenas com minha mulher.
Fernando Rebelo
1. Fevereiro. 2010

