
Este número da Finisterra tem grupos diversos de notícias que, ao contrário do 
h abitual, merecem alguns comentários, que escrevo também em nome dos meus colegas  
da Comissão Executiva da Finisterra.

No primeiro grupo, são feitos breves apanhados da vida científica de dois geógra fos 
prestigiados, que receberam o prémio internacional de Geografia “V autrin-Lud”, por m uitos 
considerado o prémio Nobel da Geografia: Michael Batt y, em 2013 e Anne B uttimer, em 
2014. Tendo participado no júri de atribuição do prémio nos últimos anos, desde 2012 que 
os laureados são recordados na F inisterra pelo presidente do júri do prémio no respectivo 
ano. Além do seu pres tígio em diversas áreas da Geografia e na comunidade científica em 
geral, Anne Buttimer e Michael Batty têm colaborado bastante com geógrafos portugueses; 
a primeira principalmente na União Geográfica Internacional e nos grupos de tra balho 
s obre o estudo do “g énero”; o segundo através do CASA (Centre of Advanced Spatial Ana-
lysis), a que preside e onde tem recebido vários investigadores portu gueses, e na colabo-
ração em diversos eventos relacionados com a Modelação e Análise Espacial.

Mas a vida também é feita de momentos tristes e, nos últimos anos, temos visto, com des-
gosto, desaparecer Colegas e Amigos, que ainda tinham muito para dar à Geografia. Recebe-
mos testemunhos referentes a Fernando Rebelo e António Gama, da Universidade de Coimbra, 
para publicação neste número da Finisterra. A Directora e a Comissão E xecutiva associam-se 
a estas homenagens póstumas e agra decem aos autores os respectivos depoimentos. Pela minha 
parte, conheci melhor o Professor Doutor Fernando Rebel o, desde que esteve presente no júri 
do meu Doutora mento e que, pouco depois, me convidou para o primeiro júri de mestrado de 
que fui arguente (o de Nuno Ganho em clima tologia urbana). Foi também ele uma das pessoas 
que me incentivou várias vezes a pedir as provas de agregação. Durante muitos anos, fomo-nos 
encontrando em diferentes júris ou concursos em diversas universidades do País. Fui também 
convidada para ir a Coimbra parti cipar em jornadas científicas, onde era sempre muito calo-
rosamente rece bida. No último ano, correspondemo-nos bastante, por termos assuntos acadé-
micos c omuns para resolver. A notícia do seu desaparecimento foi um choque. Margarida 
Q ueirós, que foi sua aluna, recorda sempre a excelência das suas aulas de Geografia Física e, 
numa reunião da Finisterra, falámos com muito apreço do Doutor Rebelo e recor dámos a tese 
de Doutoramento sobre as serras do Valongo, em que abordou a geomor fologia de um ponto de 
vista muito inovador para a época, sobre o incentivo que deu a muitos jovens e sobre o seu 
papel nos vários cargos administrativos, descritos à frente, destacando os cargos de Reitor e 
Vice-Reitor da Universidade de Coimbra. Pessoalmente, conhecia mal o António Gama, mas 
chegavam-me, de vários quadrantes, universitários ou não, relatos da sua inte ressante e 
p eculiar personalidade. Margarida Queirós, estudante de Coimbra testemunhou na nossa reu-
nião as diversas facetas deste geógrafo que nunca se curvou às exigências da academia, mas 
que não era por isso menos brilhante, tanto nas aulas, no trabalho de campo e na atenção dada 
a todos os que privavam com ele, como é apontado nos testemunhos que se seguem.
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Por fim, temos duas notícias, a primeira relativa a uma conferência organizada por 
colegas do IGOT “4th European Conference on Permafrost (EUCOP4)”, em Évora, e a 
s egunda referente ao Seminário “Contribuição à Geografia Brasileira: Encontro de 
G erações”, na cidade da Bahia.
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