
 

 

 

 

O Homem,  

a Universidade  

e a Sociedade 
 

Homenagem a Carlos A. M. Portas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 

outubro 2013 

  



Seminário "O Homem, a Universidade e a Sociedade" 

Homenagem a Carlos A. M. Portas 

Salão Nobre do Instituto Superior de Agronomia, 

10 de outubro de 2013, 14H30 às 18H00 

 

 

PROGRAMA 

1ª Sessão 

14H30 – 16H00 
Moderador – Maria Elvira Ferreira 

  Abertura – António A. Monteiro 

 O meu amigo Carlos Portas - Jorge Sampaio 

 A nova PAC e o papel da Universidade  - Luís Capoulas Santos 

 Inovação Científica e Tecnológica na Universidade. A aposta de Carlos 

Portas - Manuel Carrondo.  

 A Restauração da Universidade de Évora  - Carlos Braumann 

 Formação universitária para a diversificação funcional nas carreiras 

profissionais - João Cravinho 

 

16H00 – 16H30 Intervalo 

  

2ª Sessão 

16H30 – 18H00 
Moderador - Armando Sevinate Pinto 

  Evolução e projeto da UTL  - Eduardo Arantes e Oliveira  

 I&DI na agricultura portuguesa: Os vários atores - Henrique 

Granadeiro 

 Cronica de un sueño compartido  – Luis Rallo 

 Acerca da geração do “Encontro” (1955-65) – João Lobo Antunes 

 A agricultura e a cidade - Nuno Portas 

 Encerramento – Carlos Noéme, Presidente do ISA 

 

  



Índice 

Prefácio  

O meu Amigo Carlos Portas  
Jorge Sampaio ………………………………………………………………………………………………… 

 
5 

A nova PAC e o papel da Universidade  
Luís Capoulas Santos ………………………………………………………………………………………. 

 
7 

Inovação Científica e Tecnológica na Universidade. A aposta de Carlos Portas 
Manuel J. T. Carrondo …………………………………………………………………………………….. 

 
14 

Carlos Portas e a restauração da Universidade de Évora 
Carlos Braumann …………………………………………………………………………………………… 

 
16 

Forjando Cooperações e Alargando Pontes na Universidade e na Vida: Um 
Expoente da Minha Geração 

João Cravinho …………………………………………………………………………………………………. 

 
 

20 

Homenagem a Carlos Portas - O Homem, a Universidade e a Sociedade 
Eduardo Romano de Arantes e Oliveira ………………………………………………………….. 

 
24 

NOSTALGIAS… 
Henrique Granadeiro ……………………………………………………………………………………… 

 
27 

Cronica de un sueño compartido 
Luis Rallo ………………………………………………………………………………………………………… 

 
30 

A geração do “ENCONTRO” 
João Lobo Antunes …………………………………………………………………………………………. 

 
41 

A agricultura e a cidade 
Nuno Portas …………………………………………………………………………………………………… 

 
48 

O sucesso da Associação Portuguesa de Horticultura 
Maria Elvira Ferreira ……………………………………………………………………………………… 

 
51 

As Ciências Hortícolas em Portugal nas últimas quatro décadas 
Isabel de Maria Mourão …………………………………………………………………………………. 

 
58 

Estudo das raízes de plantas cultivadas em Portugal – anos 1940 a 1990 
Maria do Rosário Gamito de Oliveira ……………………………………………………………… 

 
65 

O 6º grupo de disciplinas: alguns comentários 
Pedro Aguiar Pinto …………………………………………………………………………………………. 

 
70 

Alunos ISA anos 55/56 e sua influência no sector agrícola 
Fernando Gomes da Silva ……………………………………………………………………………….. 

 
76 

Professor Carlos Portas – membro de Mérito da QUALIFICA 
Ana Soeiro ……………………………………………………………………………………………………… 

 
82 

Uma vida fora do comum 
Luís Azevedo Vasconcellos e Souza …………………………………………………………………. 

 
84 

A Toast to Carlos Portas 
Jules Janick …………………………………………………………………………………………………….. 

 
85 

Na fidelidade ao Homem e aos homens 
Francisco Senra Coelho …………………………………………………………………………………… 

 
86 

 

  



PREFÁCIO 

O Professor Carlos A. M. Portas é um notável e bem conhecido académico na área das ciências 
hortícolas, com uma vasta carreira universitária amplamente reconhecida nacional e 
internacionalmente. Desempenhou importantes cargos na administração pública e tem sido um 
cidadão empenhado em numerosas atividades e causas na sociedade civil. O seu mérito pessoal e 
profissional tem sido reiteradamente reconhecido, com destaque para a Grã-Cruz da Ordem do 
Infante Dom Henrique pela Presidência da República e o Doutoramento Honoris Causa pela 
Universidade Nova de Lisboa. Merece, por isso, todo o nosso reconhecimento e admiração.  

Este seminário celebrou o quinquagésimo aniversário do início da vida académica do Professor Carlos 
Portas, o qual ocorreu no Instituto Superior de Agronomia (ISA), em 1963, quando foi contratado 
como assistente do 2º grupo de disciplinas. Foi também no ISA, que em 2003, faz agora precisamente 
10 anos, terminou a sua carreira académica, como professor catedrático de Horticultura, sendo-lhe 
depois atribuído o título de professor emérito da Universidade Técnica de Lisboa. 

Todavia para além das referências pessoais, há um tema que dá título ao Seminário: O Homem, a 
Universidade e a Sociedade. Tema de grande relevância numa escola de engenharia, como o ISA, pois 
expressa a importância que a Universidade deve dar às pessoas. A produção de conhecimento 
científico é muito importante numa universidade, mas para que esse conhecimento seja 
verdadeiramente útil à Sociedade, precisa de ser devidamente enquadrado pelas componentes éticas, 
sociais e económicas. Não queremos um conhecimento científico expurgado dos seus valores 
fundamentais. É esta forma interdisciplinar de olhar para e de viver a Universidade que este seminário 
aborda. Uma visão que ganha maior relevância no momento em que o ISA já faz parte da jovem 
Universidade de Lisboa, a qual deverá ser um amplo espaço de promoção da fertilização mútua entre 
disciplinas, dos temas de fronteira e das aproximações de tipo integrado. 

Estamos por isso muito honrados pela excelência e diversidade dos oradores e participantes que 
tiveram a amabilidade de aceitar o convite da Comissão Organizadora para participarem no Seminário.  
A pluralidade das suas formações, a presença de académicos e de outras personalidades da sociedade 
civil, e a originalidade dos seus percursos pessoais definem muito do que é a visão da Universidade 
por parte do Professor Carlos Portas: Uma instituição aberta, plural e ao serviço da Sociedade. 

A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) associou-se à organização deste seminário, pois o 
homenageado é seu sócio fundador e número um, e foi o seu primeiro presidente. O Professor Carlos 
Portas participou e participa ativamente na vida da APH, integrando diversos cargos nos órgãos sociais 
e contribuindo para a sua dinâmica criativa. 

Esta publicação incluiu os textos das apresentações orais realizadas durante a sessão e também textos 
especialmente escritos para a ocasião. 

Agradecemos aos oradores, autores de textos e participantes a sua generosa colaboração. 

A Comissão Organizadora 

António Monteiro 
Carlos Noéme 
Cristina Moniz Oliveira 
Elvira Ferreira 
Maria José Cerejeira 
Raul Bruno de Sousa 
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O meu Amigo Carlos Portas 

Jorge Sampaio 

Julgo repetitivo centrar o meu depoimento sobre o querido Amigo Carlos Alberto 
Martins Portas no enunciado repositório das suas múltiplas atividades e iniciativas.  

Em todo o seu percurso científico de docente universitário e de investigador se notam 
as suas características e qualidades mais conhecidas: apego à inovação e ao trabalho 
permanente, sem pausas nem quebrantos, é o que nos ocorre de imediato. A isso 
acrescento outras vertentes, que fazem do cidadão Carlos Portas um raro exemplo da 
nossa cidadania. Não é a amizade que fala, mas apenas o testemunho e a convivência 
de décadas.  

Professor universitário em reconhecidas Universidades no país e no estrangeiro; 
cientista, na sua área de acção de relevo indiscutível; criador ou co-criador de 
entidades ou instituições no domínio da investigação agronómica, às quais deu o 
impulso da sua inquebrantável energia; participante activo em numerosas associações 
científicas; titular de uma internacionalização que, quando iniciada e, depois, 
consolidada, não era sequer habitual no nosso país; uma dimensão cívica significativa, 
combinando, como poucos, um associativismo universitário de combate democrático e 
pelos direitos dos estudantes em paralelo com uma forte participação nas 
organizações católicas.  

Tudo isto, que é muitíssimo, em especial no contexto e no tempo em que se 
desenrolou, onde a iniciativa se confrontava com o peso da tradição burocrática, ou 
com os riscos, de toda a ordem, que qualquer afirmação individual fora dos cânones 
consentidos iria incorrer, faz-me sempre relembrar três situações inesquecíveis, que 
me acompanham sempre.  

Quando passo na Calçada da Estrela, em frente ao jardim que rodeia o edifício do 
Gabinete do Primeiro Ministro, lembro-me da casa das tias do Carlos, precisamente do 
outro lado da rua, donde, olhando o gradeamento e o jardim, a partir do quarto andar, 
conspirávamos, lá pelos idos de sessenta, contra Salazar. Era um sentimento 
magnífico, de se estar a fazer o que se devia, com esperança de vitória mesmo nas 
“barbas” do homem e dos guardas… Santa ingenuidade, como era óbvio, que os anos 
subsequentes demonstraram à saciedade. Mas a vida, então, fazia-se desses pequenos 
estímulos ou discretas vitórias, pelo menos assim pensávamos. Mas é invariável: a 
Calçada da Estrela, quando a percorro, traz-me sempre tudo isto à cabeça…  

O outro momento decorreu na crise académica de 1962, quando os detidos na cantina 
universitária, após passagem pelo então “quartel” da polícia de choque na Parede, 
foram individualizados e seleccionados para uma ida até à prisão de Caxias. Lembro-
me bem dos olhares que troquei, então, com o Carlos Portas. Exaustos, íamos partir 
para o desconhecido que, em qualquer caso, a cadeia de Caxias representava. Certo 
que éramos mais ou menos setenta, das muitas centenas do início, mas a verdade é 
que tinham escolhido os responsáveis pelos eventos mais os companheiros da crise 
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anterior, a de 1956, na qual o Carlos se destacara. A inesquecível sensação, quando se 
transpunha aquele portão verde, noite fora, e o mundo ficava para trás, arredado 
pelos muros altos da prisão de Caxias, era a de uma total interrogação sobre o futuro 
ou a sua ausência, em que a louvável saga coletiva que tínhamos vivido dava lugar a 
uma pesada, incontornável, ansiedade de cada um de nós.  

Finalmente, quero destacar a década de 1996/2006 – em que o Carlos Portas 
desempenhou funções como consultor na Casa Civil da Presidência da República nas 
áreas da Agricultura e do Desenvolvimentos Rural. Como já o disse noutros lugares, foi 
o Carlos inesgotável nessa tarefa. O seu saber, conhecimento a todos os níveis, sentido 
político aliado a um pragmatismo sempre moldado por fidelidades a princípios 
fundamentais, está na base do meu interesse permanente em torno da agricultura e 
do desenvolvimento rural, na sua dimensão muito concreta e no que representam 
para as pessoas e para o país. Devo ao Carlos Portas, de cuja colaboração pude 
beneficiar em largos momentos, esta compreensão do sector e do seu papel 
estratégico para o futuro de Portugal que foi estruturante de algumas das minhas 
iniciativas presidenciais.  

Um grande amigo de ambos, quando se refere às várias amizades que perduram 
durante décadas, sobrevivendo a tudo, diz sempre que isso só é possível “porque nos 
respeitamos, fazemos alguma cerimónia uns com os outros”. Será porventura assim.  

Permito-me juntar a isso, uma certa ideia de pluralismo, no mais amplo dos seus 
sentidos, algo que, nos tempos de hoje, continua ser uma aspiração fundamental. É 
talvez por sermos ambos, o Carlos e eu, praticantes desse princípio, que eu sempre 
respeitei a sua fé religiosa e ele fez o mesmo quanto à minha ausência dela. Direi 
apenas que isso tem sido bom, continua a sê-lo e é hoje um dos pilares básicos de uma 
cultura e civilização que se prezam.  
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A nova PAC e o papel da Universidade 

Luís Capoulas Santos 

Saúdo todos os presentes e, de uma forma muito especial, o cidadão exemplar, o 
académico ilustre, o político generoso e o grande amigo que é o Prof. Carlos Portas 
que, com este evento, pretendemos justamente homenagear. 

É com um enorme prazer, uma grande honra e também com emoção que participo 
neste seminário, felicitando o ISA e a APH pela sua organização. 

Foi-me pedido que, nesta circunstância, falasse sobre a nova PAC e o papel da 
Universidade. 

É um tema de grande actualidade uma vez que estamos a falar do conjunto das regras 
e dos instrumentos, incluindo os financeiros, que nortearão a política agrícola europeia 
no período de 2014/20 e cuja negociação se encontra praticamente finalizada. 

Há uma semana atrás, com a votação que confirmou, por uma ampla maioria, na 
Comissão de Agricultura do PE, o compromisso que eu próprio, enquanto Relator para 
os principais Regulamentos, havia firmado com o Conselho e a Comissão, em nome do 
Parlamento, foi dado o penúltimo passo de um complexo processo negocial que se 
desenrolou ao longo de quase 3 anos. 

O acto final ocorrerá com a confirmação deste acordo na sessão plenária de 
Estrasburgo, no próximo mês de Novembro, permitindo-se assim que a nova PAC entre 
em vigor em 1/1/14. 

Se, como espero, o Plenário ratificar a decisão da Comissão de Agricultura, será a 
primeira reforma da PAC concretizada em contexto de poder de decisão partilhado 
entre o Conselho e o Parlamento, como o determina o Tratado de Lisboa. 

Foi um longo processo que teve por base as propostas da Comissão e os Relatórios que 
eu próprio apresentei, e que foram precedidos da auscultação, através de múltiplos 
contactos por toda a Europa, de muitos governos, centrais e regionais, de organizações 
agrícolas, ambientais e outras, e de vários outros grupos de pressão. 

Foi necessário depois articular posições dentro do meu próprio Grupo Político, nem 
sempre a tarefa mais fácil, e de estabelecer acordos com os demais, através de 
maiorias variáveis, tendo por base 4500 emendas apresentadas individualmente pelos 
754 deputados do PE, visando a obtenção de um mandato negocial do Parlamento 
coerente com as minhas propostas, que acabou por ser atribuído, por confortável 
maioria, na sessão de Estrasburgo de Março deste ano. 

Seguiu-se depois a fase de intensa negociação visando conciliar os mandatos do 
Conselho e do Parlamento e garantindo ao mesmo tempo a aquiescência da Comissão. 
Foi um trabalho que se desenrolou ao longo de várias dezenas de "Trílogos", o último 
dos quais, já sob presidência lituana, teve lugar há pouco mais de duas semanas. 
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As três instituições chegaram assim, finalmente, ao acordo possível sobre o novo 
modelo de política agrícola europeia e sobre o respectivo quadro financeiro para o 
próximo período de programação. 

Não é, obviamente, o acordo que cada uma das instituições desejaria mas é um acordo 
no qual todas se podem rever. No caso do Parlamento, e no meu próprio, enquanto 
Relator para os Regulamentos dos Pagamentos Directos e do Desenvolvimento Rural, 
que representam cerca de 90% do orçamento agrícola da União, foram salvaguardados 
os três princípios que constituíam as nossas principais preocupações: uma PAC mais 
verde e mais legitimada perante os cidadãos; uma PAC mais justa e equitativa entre 
Estados-membros e entre agricultores e uma PAC mais simples e desburocratizada. 

Uma PAC mais verde, através da introdução, pela primeira vez, de uma componente 
ecológica no I Pilar, o chamado "greening", de cariz obrigatório, e à qual se consagrará 
30% do orçamento dos Pagamentos Directos. O critério básico para atribuição dos 
pagamentos por hectare deixará assim de estar definitivamente ligado à produção, 
passando a estar dependente do respeito pelas três medidas de "greening": pastagens 
permanentes, diversificação de culturas e zonas de interesse ecológico, ou medidas de 
impacto ambiental equivalente. Contudo, para acautelar os riscos de abandono de 
actividade nalgumas regiões, consagrou-se a possibilidade de, até 2020, os Estados-
membros poderem manter pagamentos ligados à produção. No caso de Portugal, até 
15% do seu envelope nacional ou, mediante justificação aceite pela Comissão, de um 
valor superior. 

No II Pilar terão também de ser obrigatoriamente consagrados a medidas ligadas ao 
ambiente e ao combate às alterações climáticas, um mínimo de 30% dos montantes 
dos envelopes nacionais. 

Uma PAC mais justa, através da introdução das chamadas "convergência externa e 
interna", procurando diminuir progressivamente as ainda muito grandes disparidades 
dos valores médios dos pagamentos por hectare entre os Estados-membros, ou dos 
pagamentos individuais dos agricultores. Com a nova reforma, nenhum EM receberá, 
em média, menos do que 196€/ha. No caso português passaremos de um valor médio 
de 186€ por ha para cerca de 200. Recordo, contudo, que a média comunitária 
representa ainda um valor de cerca de 265€/ha. 

No que à convergência interna diz respeito, fica consagrado o princípio de que nenhum 
agricultor deverá receber, por hectare, menos do que 60% da média nacional, devendo 
essa compensação ser obtida pela redução dos pagamentos dos que recebem acima 
dessa média, introduzindo-se, contudo, um mecanismo travão, de accionamento 
voluntário pelos EM, que pode limitar essa redução a um máximo de 30%, 
salvaguardando assim sectores como, no caso português, o leite ou o tomate, de 
reduções brutais que poderiam pôr em causa a sua viabilidade. 

Mas uma PAC mais justa, também, pela introdução do conceito de "agricultor activo" 
como critério de direito ao recebimento de ajudas ou a exclusão de áreas pertencentes 
a entidades que nada têm a ver com a agricultura. Mas, justa ainda, através do 
chamado pagamento redistributivo, que permitirá pagar os primeiros 30 ha por um 
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valor superior, através da correspondente redução dos demais. Ou da chamada 
"degressividade", que reduzirá um montante mínimo obrigatório de 5% aos 
beneficiários que recebem mais de 150 000€ anuais, redução que pode ir até 100%, se 
for essa a vontade do EM, revertendo os montantes destas deduções para reforço do 
orçamento do Desenvolvimento Rural, com financiamento comunitário a 100%.  

Haverá ainda um regime mais vantajoso para os pequenos agricultores e uma 
majoração de 25% dos pagamentos directos para os jovens agricultores até um limite 
entre 25 e 90 ha, a fixar por cada EM. 

Também uma PAC mais simples e desburocratizada, retirando da obrigatoriedade dos 
controlos das medidas de "greening" as explorações com menos de 10 ha, que  se 
estima representarem mais de 80% das explorações da UE, ainda que apenas ocupem 
cerca de 15% da superfície, evitando-se, assim, custos administrativos elevados e 
desnecessários e afastando o risco de que pequenos erros sejam estatisticamente 
interpretados como fraudes. 

Não é fácil resumir em poucas palavras o conteúdo de mais de 1000 páginas de 
regulamentos mas referiria ainda, para terminar esta breve síntese do acordo inter-
institucional a que chegámos, outros aspectos relevantes para Portugal, com efeitos 
positivos e negativos.  

Com efeito positivo, sem dúvida, a consagração no acordo da proposta do PE que 
permitiu a continuação da elegibilidade do financiamento comunitário para novos 
regadios, para os EM que aderiram antes de 2004, a elevação em mais 10% da taxa de 
cofinanciamento para as regiões menos desenvolvidas, que representam 80% do nosso 
território, e que pode elevar o cofinanciamento comunitário até 95%, ou a travagem 
da intenção da liberalização total dos direitos de plantação de vinha, limitando o 
aumento da área plantada entre 0 e 1% ao ano, a decidir pelo EM. 

Como negativo, sublinharia a confirmação do fim do regime de quotas para o sector 
leiteiro, a favor do qual estão a Comissão e largas maiorias no Conselho e no 
Parlamento, e a chave de repartição, sem critério conhecido, dos envelopes nacionais 
para o Desenvolvimento Rural, o que implica uma redução da dotação para Portugal, 
comparativa a 2007/2013, de menos de cerca de 600 milhões de €.  

Foi uma questão que o PE contestou até ao fim, mas em que o Conselho se manifestou 
totalmente irredutível, escudando-se na sua unanimidade em torno da questão. 

Como se pode constatar pela dimensão das mudanças introduzidas na PAC, há um 
enorme espaço para um papel interventivo relevante da Universidade desde a 
concepção das medidas que integrarão, em particular o II Pilar, até aos métodos 
científicos e as técnicas para avaliação de impacto destas medidas, para a inovação e 
para o aconselhamento técnico e a formação dos agricultores, para o que também 
existem apoios financeiros a que as universidades ou entidades nas quais participem 
podem candidatar-se. Para além, naturalmente, do continuado trabalho de formação 
de novos técnicos, em cujos currículos, na minha modesta opinião, deverão ser 
introduzidos cada vez mais componentes de gestão empresarial, uma vez que o futuro 



"O Homem, a Universidade e a Sociedade" 

Homenagem a Carlos A. M. Portas 

 
 

10 

de uma grande parte dos alunos de ciências agrárias passará mais por serem 
empresários do que quadros técnicos do Estado ou das empresas. 

Permitam-me agora que dedique uns breves minutos ao Prof. Carlos Portas, não como 
académico, mas como político, a sua faceta que melhor conheço e que acompanhei 
mais de perto. Sem o seu contributo para a instauração do Estado de Direito em 
Portugal, a agricultura portuguesa não seria o que hoje é.  

Muito provavelmente, não estaríamos aqui hoje a discutir a PAC porque não seriamos, 
certamente, um Estado-membro da UE. 

Quero começar por fazer minha "declaração de interesses". Liga-me ao Prof. Carlos 
Portas uma velha amizade e uma profunda admiração que pode influenciar o meu 
juízo. 

Conheci o Prof. Portas, então Secretário da Estado da Estruturação Agrária do I 
Governo Constitucional, quando iniciei a minha actividade profissional no Ministério 
da Agricultura. 

A minha breve experiência de vida com o Prof. Portas como homem político, que me 
atrevo a descrever sucintamente, ilustram bem esta sua dimensão, porventura a 
menos conhecida dos que se encontram neste auditório. 

Estávamos em Setembro de 1977 e o país começava a dar os primeiros passos em 
direcção à normalização democrática, depois de três longos anos de acesa turbulência 
politica e social, que haveria, contudo, de se prolongar ainda por bastante tempo. 

A assembleia da República havia aprovado, em Julho, a que viria a ser a célebre "Lei 
Barreto", que entrou em vigor no final desse preciso mês de Setembro, depois de 
polémica discussão. 

O meu primeiro contacto com o Prof. Portas é um momento que guardo na memória. 
Fui mandado apresentar-me no gabinete do Senhor Secretário de Estado, no Terreiro 
do Paço, para me serem dadas instruções precisas, por ele próprio, sobre o meu futuro 
trabalho. Este, passaria a ter lugar no então Centro Regional da Reforma Agrária de 
Évora, recém instalado em novo edifício devido à completa destruição do anterior, 
pouco tempo antes, por um atentado bombista que só por milagre não fez várias 
vitimas mortais. A bomba, ao contrário do que sucedeu noutros serviços regionais do 
Ministério, onde ocorreram explosões nessa madrugada, não chegou a explodir, como 
os bombistas planearam. Estava colocada dentro de um "tupperware" e, na hora de 
abertura dos serviços, andou de mão em mão entre vários funcionários, antes que 
estes alertados pelas notícias da rádio, se tivessem apercebido de que a caixa continha 
continha explosivos. A destruição foi causada pelo accionamento remoto a que a 
polícia procedeu pouco depois, após evacuação do edifício. 

Logo no primeiro contacto fiquei encantado com a simplicidade, o trato afável e o 
sentido prático e determinado do Professor Portas, que nada tinha a ver com a postura 
grave e distante que eu supunha ser a de todas as pessoas que ocupavam cargos 
importantes. 
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A missão que me era exigida foi rápida e claramente descrita. 

A Secretaria de Estado queria, com rapidez e eficácia, instituir um mecanismo que 
garantisse o bem mais precioso que os assalariados rurais alentejanos, engrossados 
agora pelos desempregados das zonas industriais da margem sul do Tejo e de Setúbal, 
haviam conseguido com a revolução: um emprego estável nas Unidades Colectivas de 
Produção e um salário permanente, pago 14 meses por ano. 

A ameaça a estas conquistas constituía a melhor arma do PCP para mobilizar os 
trabalhadores rurais contra a aplicação da lei da Reforma Agrária, que garantia aos 
proprietários e rendeiros do milhão de hectares ocupados e, ou, expropriados, uma 
determinada área máxima de exploração. Os empresários agrícolas não podiam, 
evidentemente, competir com as novas Unidades Colectivas de Produção (UCP) quanto 
ao número de empregados por exploração, uma vez que estas tinham o financiamento 
para pagamento de salários garantido pelo Estado através do célebre "Crédito Agrícola 
de Emergência", o CAE. 

O objectivo era, pois, utilizando a mesma fonte de financiamento, o CAE, o Estado 
continuar a pagar salários aos trabalhadores considerados excedentários por cada 
desanexação de terras de uma unidade colectiva, resultante da aplicação da "Lei 
Barreto", afectando-os a explorações sob sua intervenção directa, durante o tempo 
necessário até que a normalização da situação política permitisse restabelecer o 
crescimento da economia. 

Previa-se que a rápida aplicação da lei e a racionalização das explorações e o seu 
funcionamento na lógica do mercado, induzissem o crescimento económico por forma 
a retirar da agricultura a enorme massa de mão de obra que a revolução e o 
desemprego haviam atraído para os campos do sul e cuja manutenção, a expensas do 
erário publico, era absolutamente insustentável a curto prazo, como o colapso do 
modelo soviético veio a demonstrar apenas pouco mais de uma década depois. 

Durante o curto tempo em que exerci está missão tive que lidar com a resistência 
passiva do organismo onde estava integrado, pouco sensível às preocupações sociais 
do Prof. Portas. É compreensível tal relutância, pois tratava-se de "enxertar", num 
departamento da agricultura, até então quase exclusivamente orientado por 
preocupações relacionadas com a produção e agora concentrado na questão da 
legalização da propriedade da terra, dominado por técnicos ligados às profissões 
agrárias, um "serviço de emprego", criado ad-hoc, para responder a um problema 
político de primeira grandeza, no contexto histórico em que ocorreu, sem 
enquadramento orgânico, uma vez que havia sido criado por um simples despacho. 
Admito, para quem não viveu o pós 25 de Abril, que seja difícil de compreender este 
modo de funcionamento da administração pública, mas o calendário político e as 
circunstâncias históricas eram de facto excepcionais. 

Guardo recordações inesquecíveis desse tempo. De uma equipa de trabalho pequena e 
diversificada, onde imperava a motivação e a entrega total, inspirada e dirigida 
directamente pelo Secretário de Estado e imbuída de espirito de missão e de serviço 
ao país. 
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As sessões de despacho não conheciam horas, dias ou locais, com o Secretário de 
Estado a surgir de 4L e sem gravata, a qualquer hora, nos Centros da Reforma Agrária. 

E, sobretudo, registo na memória como se fosse hoje, o contacto directo com os 
trabalhadores agrícolas das UCP, muitos deles analfabetos, que transmitiam de uma 
forma impossível de esquecer por mais anos que passem, os seus receios, as suas 
desconfianças e a sua esperança num futuro melhor. 

Foram cerca de 300 os trabalhadores que neste curto período aceitaram 
voluntariamente ser integrados no sistema para lhes garantir, sem tempo 
determinado, o salário. 

O sucesso do mecanismo idealizado pelo Prof. Portas, no auge da contestação ao 
Ministério da Agricultura e ao Governo, para além da preocupação social de garantir, 
na prática, um "subsidio de desemprego", retiraria ao PCP o capital de queixa para 
manter a contestação à aplicação da Lei da Reforma Agrária. 

O tema da reforma agrária e da resistência violenta á aplicação da lei, ocupava então o 
topo da agenda política nacional e a atenção dos "média" e representava, interna e 
externamente, a prova de fogo da existência, ou não, de um Estado de Direito em 
Portugal. 

Não espanta por isso que aquilo a que o PCP veio a designar como a "Contra-Reforma 
Agrária" tivesse provocado o desencadeamento da mais violenta campanha política 
dirigida selectivamente a um Ministro e a um Secretário de Estado que alguma vez 
ocorreu em Portugal. Nalgumas paredes de Portugal ainda hoje pode ler-se, em letras 
esbatidas pelo tempo, o slogan, " A LUTA CONTINUA, BARRETO E PORTAS PARA A 
RUA". 

A queda do I Governo Constitucional pôs fim à curta vida deste "fundo de 
desemprego", que continuou ainda a pagar aos trabalhadores durante alguns meses 
da vigência do governo seguinte, não sendo no entanto adicionado nenhum novo 
trabalhador. O II Governo Constitucional, de coligação PS/CDS, quis apostar no diálogo 
com o PCP na questão da Reforma Agrária, convencido de que, por esta via, que 
contrapunha à "violência contra os trabalhadores" do período anterior, encontraria 
solução para o problema da aplicação da Lei da Reforma Agrária. 

Durante a vigência deste governo os comunistas adoptaram uma táctica de 
prolongamento artificial e indefinido das negociações, não permitindo que uma única 
entrega de terras tivesse sido efectuada. Foi esta a causa do rompimento da coligação 
que durou um escasso semestre e abriu a sucessão de governos de iniciativa 
presidencial que só terminou em 1979, abrindo as portas ao primeiro governo de 
direita eleito do regime democrático do pós 25 de Abril. 

A lei da reforma agrária continuou a aplicar-se, sem dúvida, nos anos seguintes, 
nalguns períodos de forma violenta e claramente arbitrária ou mesmo ilegal. 

Contudo, não me lembro que algum outro governante que se seguiu nesta pasta tenha 
manifestado a mais leve preocupação com os trabalhadores rurais que, ingenuamente, 
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acreditaram na ilusão comunista de aplicar no Alentejo uma Reforma Agrária 
decalcada do modelo soviético. 

 

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Inovação Científica e Tecnológica na Universidade 
A aposta de Carlos Portas 

Manuel J. T. Carrondo 
IBET & FCT|UNL 

mjtc@ibet.pt 
 

 
Por idade e geografia – sou do Porto – não tive a sorte de conhecer o Prof. Carlos 
Alberto Martins Portas há tanto tempo quanto alguns de vós. Mas do que conheci 
gostaria de aqui dar crédito como homem sábio. Permitiu que o IBET e ITQB tenham 
estado há quase 25 anos a implementar Biotecnologia em Portugal, na interface 
Universidade|Empresas.  

Conceito simples, gizado no MIT em Agosto de 84, com Joaquim Sampaio Cabral, na 
noite em que Carlos Lopes ganhou a maratona de Los Angeles – que, porque 
estávamos a trabalhar, não vimos! Porque antevíamos que Biotecnologia iria ser 
importante, e o MIT era o local que a nidava -iriamos tentar convencer os poderes 
públicos que organizando uma dúzia dos melhores cientistas próximos da Química, 
Biologia e Tecnologia associadas, sobretudo na área de Lisboa, poderíamos constituir 
um Centro de Estudos de Pós Graduação conduzindo I&D; o que “pagaríamos” à 
Sociedade por esse privilégio seria manter actividade privada sem fins lucrativos (como 
então o INESC) que transferisse para a Economia a Ciência aí desenvolvida. 
Propagamos a ideia, já com o António Xavier a bordo e esta chegou ao Prof. Carlos 
Portas. O Prof. Carlos Portas entrega-nos a execução do projecto – sujeito certamente 
ao controlo orçamental do Ministério da Agricultura - mas sem ter percebido, tal como 
nós não percebemos, que, como dizia Jean Cocteau, “a tarefa era impossível – e assim 
realizamo-la todos”!  

Se este enorme rasgo já teria sido raro, entregou-nos a realização do sonho por inteiro. 
Hoje entendo que fez duas coisas essenciais e altamente invulgares na cultura/atitude 
portuguesas pois o sucesso ou fracasso final do IBET (fará 25 anos) ou ITQB (fez 20 
anos na UNL) depende da implementação de mudanças (ou não…) de atitude na 
Sociedade Portuguesa. Deu-nos como parceiro um homem do mesmo nível de 
inteligência e sabedoria próxima e da mesma geração para evitar que os miúdos 
fizessem asneira grossa - José Figueiredo Marques – enquanto nos cobriu por 
completo de ter que ser subserviente à política que nos alimentava o projecto. 
Finalmente, confiou inteiramente que sabíamos o que fazer – quão enganado estava, 
nos primeiros anos parecíamos os navegadores Portugueses a aprender a navegar no 
Atlântico Sul! Gostaríamos de pensar que não haverá que esperar os 70 anos que 
mediaram entre a chegada à Guiné em 1423 e o dobrar o Cabo da Boa Esperança para 
que a inovação C&T “pegue de estaca” na economia portuguesa!  

Dois anos depois de termos assumido “apoiar a Indústria Portuguesa” estamos a pedir 
aos então industriais nossos sócios fundadores para podermos trabalhar com a 
indústria estrangeira, pois à portuguesa pouco haveria para dar considerando o seu 
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enorme atraso histórico, habituada a trabalhar para o mercado interno e o mercado 
das colónias, ambos pouco exigentes e razoavelmente protegidos!  

A situação é, ainda, essencialmente esta; a indústria que temos é demasiado “básica”. 
Tem pouco uso para a ciência que temos vindo a criar. Esta constatação é geral – 
enquanto em meados de ’80, quando Carlos Portas nos “entrega” o “bolo” nem há 
investigação científica na Universidade nem quase há empresas (apenas Unidades de 
Produção, desconhecendo mercados/tecnologias e mesmo gestão) hoje há alguma 
ciência na Universidade, com alguma qualidade, mas as empresas que sobrevivem e 
nasceram, certamente muito melhor geridas, continuam essencialmente apostadas em 
produtos de baixo valor acrescentado; quase só as que vão crescendo nos mercados 
internacionais vão sentindo a necessidade de incorporar mais C&T e, portanto, 
estabelecer pontes para Inovação com a Universidade.  

No IBET, somos parceiros de uma dúzia de empresas portuguesas que connosco gerem 
o IBET – mas mais de 80% do volume de negócios anual (da ordem dos 6,5M€) é feito 
com multinacionais. A BT é área “dura”, vende a empresas (B2B) e não a consumidores 
finais, é altamente regulamentada, demora anos a aprovar produtos e paga o preço 
dos fundamentalismos anti genética da Europa (em 1980 os biofármacos europeus vão 
todos para os EUA, em 2013, BT Plantas também sai toda para EUA - BAYER e BASF 
CROP SCIENCES, SYNGENTA). O IBET (e ITQB) é Projecto longe de consolidado, o 
sucesso ainda incerto (ou, como Fernando Pessoa, no Livro do Desassossego “a obra 
feita é sempre a sombra grotesca da obra sonhada”) sendo parceiro activo e 
dependente de uma caminhada que a economia de Portugal tem de ganhar para 
incorporar o conhecimento C&T nos seus “genes”.  

Temos esperança que a crise profunda que atravessamos melhorará muitas das 
atitudes que nos têm mantido no subdesenvolvimento e que os nossos parceiros 
internacionais disso se vão dando conta pois necessitamos imenso de FDI. Certos de 
que esta transição demorará décadas e que depende sobretudo de nós, Portugueses.  

Em conclusão quero referir apenas uma situação para, qual caricatura breve, mais 
claramente marcar o que quero dizer quanto à atitude de Carlos Portas neste 
processo: em reunião de trabalho, tendo-lhe sido dito que nunca nos tinha recusado 
nenhuma proposta, respondeu, lapidar, que nunca tínhamos feito nenhuma proposta 
com que não concordasse imediatamente. Ao longo destes últimos anos visita-nos nas 
festas de Aniversário, essencialmente para nos incutir a coragem de continuar, como 
homem de Fé, esperando que Deus ponha a virtude onde Carlos Portas pôs a vontade.  

Permitiu-nos realizar, com inteira liberdade e total confiança, o futuro em que 
acreditávamos. Pelo que o defeito de a obra não ser melhor é nosso.  

Como nos ensinava Antoine de Saint-Exupéry “O futuro não é mais do que organizar o 
presente - mais do que prevê-lo é permitir que ocorra”. Bem-haja, Prof. Carlos Portas, 
por nos ter permitido organizar tal futuro. Foi um privilégio raro tê-lo conhecido e 
servido nos seus desígnios de Homem Bom e dedicado a criar melhor futuro para 
Portugal e os Portugueses. 
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Carlos Portas e a restauração da Universidade de Évora 

Carlos Braumann 

 

Exmo. Senhor Professor Carlos Portas e Exma. Família 
Exmo. Senhor Dr. Jorge Sampaio 
Exmo. Senhor Presidente do Instituto Superior de Agronomia 
Ilustres Convidados e Participantes 
Estimados Colegas, Funcionários e Estudantes 
 

Permitam-me uma primeira palavra de agradecimento e de felicitação. De 
agradecimento pela honra que me deram de vos falar de uma personalidade ímpar, 
um trabalhador incansável e polifacetado, um Homem com H grande e um amigo. De 
agradecimento ao ISA pelo generoso convite e acolhimento, expressão de verdadeiro 
espírito académico e da tradicional boa cooperação entre as nossas duas instituições. 
De felicitação pela iniciativa desta justíssima homenagem. 

Cabe-me falar do papel fundamental desempenhado pelo Professor Doutor Carlos 
Alberto Martins Portas no processo de restauração e construção da Universidade de 
Évora até à sua vinda para esta casa em 1983. Mesmo com este âmbito mais 
delimitado, fazê-lo nos 15 minutos de que disponho, fazendo simultaneamente justiça 
à imensidão da sua ação, é uma missão impossível, mas necessária e indeclinável. 

Missão necessária porque visa descrever um dos grandes empreendimentos da sua 
vida, do qual muito justamente se orgulha, como orgulho tenho em ter sido um bem 
mais modesto companheiro e continuador. Fê-lo com o entusiasmo da sua eterna 
juventude, com a sabedoria que o caracteriza, com a experiência internacional que já 
então tinha acumulado. Fê-lo com total entrega e com paixão contagiante. 

E fê-lo com o extraordinário sucesso amplamente reconhecido, que os seus 
continuadores souberam estimar e fazer progredir. E essa é a outra razão porque a 
missão de que me incumbiram nestes 15 minutos é absolutamente necessária. 

Absolutamente necessária e indeclinável porque as instituições devem honrar a 
memória do trabalho ingente dos seus construtores que a ergueram a partir do zero. 
Indeclinável porque os companheiros mais modestos de jornada devem evidenciar o 
trabalho louvável dos seus maiores, não para glorificar quem de tal não precisa mas 
para bom exemplo dos que se seguem, disso tirando benefício as instituições e o 
progresso da sociedade. 

Fazer justiça é, como disse, missão impossível pela imensidão da obra e pelo meu 
conhecimento limitado da mesma, mais impossível tornada pelas limitações 
temporais. Da inevitável injustiça espero merecer o vosso perdão pois não ter tentado 
é que seria imperdoável.   

A Universidade de Évora nasceu, em resultado de bula papal, há 454 anos, em 1 de 
novembro de 1559, fundada pelo Cardeal D. Henrique. O reino e o império precisavam 
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de missionários e quadros. Cresceu e prosperou ao longo de três dinastias. Dela saíram 
célebres figuras da nossa pátria, nela lecionaram mestres ilustres. Nela incubaram 
movimentos de revolta contra o domínio filipino e de restauração da independência 
nacional. Mas mesmo homens esclarecidos cometem erros e o Marquês de Pombal 
viria a expulsar os jesuítas de Portugal e determinar o encerramento da Universidade 
dois séculos depois, em 1759. 

Mas a população de Évora sempre manteve viva a memória e o desejo da sua 
Universidade, pela qual sempre pugnou. Em 1964, pela mão do mecenas Eugénio de 
Almeida, voltou a haver ensino superior através do ISESE (Instituto Superior Económico 
e Social de Évora), mas foi preciso esperar por 1973 para voltar a nascer, agora como 
Universidade pública, a Universidade de Évora restaurada, ainda que na forma inicial 
de Instituto Universitário de Évora. Devemo-lo ao ministro Veiga Simão, através do 
Decreto-Lei nº 402/73, de 11 de agosto. Comemorámos há pouco em Évora os 40 anos 
desta restauração, em parceria com as outras Universidades nossas gémeas e a grata 
presença e intervenção do professor Veiga Simão. A designação de Universidade de 
Évora foi retomada pelo Decreto-Lei nº 482/79, de 14 de dezembro, após crescimento 
explosivo dos ensinos nas mais variadas áreas. 

A primeira Comissão Instaladora, presidida pelo Professor Ário Lobo Azevedo, é 
nomeada por Despacho de 29 de dezembro de 1973 e toma posse em 4 de janeiro de 
1974 em instalações emprestadas. 

Nela estava Carlos Portas, então professor extraordinário (hoje diríamos associado) 
com 37 anos mas já senhor de brilhante e fulgurante carreira. Essa começou pelo ISA, 
onde lecionou nos primeiros quatro anos após a licenciatura em 1963 e se viria a 
doutorar em 1971, e prosseguiu na Universidade de Luanda, onde obteve a agregação 
e se tornou professor extraordinário em 1972. Mas sobre a sua carreira académica e 
científica outros mais conhecedores melhor falarão, já que de horticultura a minha 
especialidade é meramente gastronómica. Quero só salientar o seu espírito indómito e 
pioneiro. Foi o primeiro doutor em Engenharia Agronómica em Portugal numa altura 
em que, mesmo noutras áreas, fazer doutoramento era um caminho cheio de 
escolhos. Teve uma experiência internacional relevante em 1972 e 1973, o que era 
raríssimo para a época, como professor visitante da célebre Iowa State University. Iria 
sê-lo de outras Universidades estrangeiras ao longo da sua carreira. 

Como veem, a sua vocação de construtor de Universidades nasceu cedo pois já em 
1967 ingressou como docente da Universidade de Luanda e assumiu um papel 
importante no desenvolvimento dos ensinos agrícolas que então despontavam na 
delegação de Nova Lisboa (agora Huambo). 

Mas, como disse, chega no início de 1974 como membro da Comissão Instaladora da 
Universidade de Évora com uma carreira académica e científica que, apesar de curta, 
tinha já a aura do prestígio internacional justamente conquistado, prestigio que se foi 
consolidando, levando-o a catedrático em 1975 e não parando mais de crescer. 

A Universidade de Évora, então Instituto Universitário de Évora, existia apenas no 
papel. Mas a sua Comissão Instaladora era um motor de arranque indomável, que 
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soube transmitir a sua paixão ao corpo docente e de funcionários e, com eles e com os 
estudantes que chegaram a partir de 1975, instalaram a Universidade de Évora de que 
nos orgulhamos. E na Comissão Instaladora sobressaía o espírito pioneiro e indómito 
de Carlos Portas. Ele desdobrou-se pelo lançamento e ministração de ensinos que 
perduram, pela construção das equipas, laboratórios e projetos de investigação em 
que desenvolveu trabalhos pioneiros de renome internacional e criou escola, pela 
agora chamada transferência de conhecimento gerado para o tecido produtivo, pela 
definição da estratégia e pelo desempenho das mais variadas funções de gestão 
académica numa altura em que poucos havia para tão ingentes tarefas de construir 
uma instituição prestigiada a partir de uma folha de papel. E em tudo fez muito, em 
tudo conseguiu vencer pela persistência e pelo total empenhamento os obstáculos e 
escolhos e em tudo, aprendendo com os poucos erros, fez bem.  

No campo do ensino, e limitando-me a umas pinceladas sobre o seu período como 
professor da Universidade de Évora, foi um dos principais obreiros do 
desenvolvimento dos ensinos da ciência agrícola e da ciência animal e entusiasmou 
muitos dos seus alunos, e não apenas aqueles cujas teses orientou, para a 
investigação. Soube colocar os nossos cursos no panorama internacional sem temor de 
comparação. 

Outro tanto fez na investigação. Com igual critério temporal e pincelar, dirigiu 
projetos, criou escola e é figura impulsionadora de referência nacional e internacional 
na área da ciência hortícola. É sócio fundador nº 1 e presidiu à Associação Portuguesa 
de Agricultura. É uma das almas da International Society for Horticultural Science, de 
que foi membro da Direção, correspondente do Boletim e “chairperson” do Working 
Group Production Vegetables for Processing. E soube sempre fazer a ponte entre o 
conhecimento gerado e a sua transmissão para o setor produtivo na sua área 
dominante de investigação mas também noutras como a vitivinicultura e a 
mecanização agrícola. 

Para além de membro da Comissão Instaladora, foi Pró-Reitor (não deixaram nomear 
então Vice-Reitores) para a Investigação e Relações Internacionais, foi delegado do 
Reitor para o Pólo da Mitra, foi Diretor do Departamento de Fitotecnia, foi o 
negociador para a integração na Universidade dos ensinos lecionados no ISESE, foi 
detentor de outros cargos menos sonantes mas importantes e trabalhosos, foi 
membro de vários órgãos colegiais. 

Como conseguia? Onde arranjava a força e determinação? Pergunta ainda mais difícil: 
como arranjava tempo? É um mistério para até hoje não consegui desvendar. 

E mais ainda, arranjava tempo para encorajar e falar com os mais jovens sobre os seus 
projetos, mesmo de áreas bem distantes da sua (já que tinha uma cultura rara de 
moderno homem da Renascença), bem como para ajudar a resolver-lhes dificuldades 
burocráticas e a procurar orientadores e bolsas.  

E fazia-o com genuíno espírito de amizade, consciente do que sabia e do que podia 
fazer para ajudar pois não é de falsas modéstias, mas com uma simplicidade do trato 
que nos fazia esquecer as diferenças abissais de estatuto e de prestígio. Falo por 
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experiência própria como jovem e inexperiente assistente estagiário que então era. 
Aprendi muito e pude contar com o seu apoio em ir estudar para doutoramento nos 
Estados Unidos, mesmo contra a resistência de alguns colegas dos órgãos de decisão. 
Ajudou depois a desencalhar um problema burocrático que estava a atrasar a 
nomeação do júri de equivalência de doutoramento, então bem mais complicada 
devido à mais limitada autonomia das Universidades. 

Era o tutor e o confidente que conseguia fazer-se passar por mero colega. 

Recordo com saudade ter trabalhado e colaborado com ele nesse período épico de 
erguer uma Universidade, a Universidade de Évora restaurada.  

Não estávamos de acordo em tudo mas daí não resultava qualquer problema pois, 
particularmente nas reuniões, ele tinha o hábito de ouvir e discutir de igual para igual 
as opiniões dos colegas mais jovens, mesmo as pouco amadurecidas, forma inteligente 
de conseguir a sua participação empenhada e aproveitar em prol da instituição as 
melhores ideias de todos. 

Mas também fora da Universidade, sempre se dispôs a servir a comunidade, 
exercendo variadas funções, algumas extremamente relevantes como a de Presidente 
da Comissão de Coordenação da Região Sul e a de Secretário de Estado da 
Reestruturação Agrária, sem falar da função igualmente não menos relevante mas 
mais recente de empresário agrícola. 

Caro Professor Carlos Portas 

Para quem recebeu tantas honrarias de enorme relevo como a de sócio de honra de 
várias sociedades científicas nacionais e internacionais, a Grã-Cruz da Ordem do 
Infante D. Henrique, publicações científicas que lhe foram dedicadas ou o 
Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa, esta homenagem 
singela vale sobretudo pelo prazer que nos dá de estarmos aqui hoje consigo a 
manifestar a nossa admiração pela suas qualidades intelectuais e humanas e pela sua 
obra, o nosso orgulho em termos estado a seu lado nalguns pontos do seu 
extraordinário percurso e a expressão da nossa amizade. Por isso, como homem que 
tanto preza a amizade e os amigos, sei que esta homenagem lhe cala bem fundo.  

Mas ela, sendo muito mais que isso e envolvendo tantas instituições e personalidades 
da academia e da sociedade, tem o sabor inigualável da homenagem da sua alma 
mater e instituição a que dedicou tantos e tantos anos da sua vida académica e onde é 
Professor Emérito, o Instituto Superior de Agronomia. 

Ao associar-me, pessoalmente e em nome da Universidade de Évora a esta 
homenagem, quero sinalizar e agradecer o muito que fez e continua a fazer pela nossa 
Universidade desde a sua criação e de que procurei dar notícia para os nossos 
companheiros deste seminário. O Professor Carlos Portas faz parte do nosso mais 
valioso património, como a Universidade de Évora faz parte do seu e será sempre uma 
sua casa. As instituições moldam os homens mas os homens marcantes deixam marcas 
perenes nas instituições. Bem-haja por tudo o que fez. Bem-haja pelo que continuará a 
fazer. Bem-haja por quem é. 
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Forjando Cooperações e Alargando Pontes na Universidade e na Vida: 
Um Expoente da Minha Geração 

João Cravinho 

Forjando cooperações e alargando pontes na Universidade e na Vida: é assim que vejo 
e penso o Carlos Portas ao longo de quase sessenta anos, desde que nos conhecemos 
a maio dos anos 50. Ninguém na minha geração, que é também a dele, o excedeu na 
intensidade e extensão dessa ambição tão difícil de concretizar, bem mais difícil de 
conceber e encetar no Portugal pré-democrático que nos anos que se lhe seguiram 
mas então como hoje tão necessária ao avanço da boa sociedade em Portugal. Por 
isso, permitam-me que vos diga algo sobre a actualidade desta conduta exemplar e 
recorde como ela começou, 

Falarei em primeiro lugar da nossa geração. Em certo sentido, uma geração singular 
pelos extraordinários acontecimentos históricos que viveu e pelo sucessivo desfilar de 
novos desafios e novas oportunidades em que se viu envolvida por força dessa 
dinâmica histórica. De facto, a nossa geração em conjunto com outras gerações 
próximas testemunhou, nuns casos passivamente, noutros com empenhamento 
pessoal com certa representatividade, a grande transformação de um país 
amortalhado numa poderosíssima teia de iniquidades e desigualdades, isolado na sua 
hostilidade aos tempos e ao mundo, abafado por conservadorismos extremos de 
múltiplas raízes e consequências castradoras, para além da falta de liberdade e da 
repressão pidesca dos direitos fundamentais. Foi no pleno curso da nossa vida activa 
que esse país se transformou reunindo a sua gente, com todas as suas qualidades e 
defeitos, sob a égide dos valores e princípios do Estado de Direito, da coesão e da 
solidariedade interna, a par da inserção descomplexada na ordem internacional e do 
reposicionamento das nossas relações políticas e económicas através da participação 
na União Europeia, não porque tenha querido voltar costas à nossa história nas porque 
se pensou que na Europa e pela Europa melhor poderíamos relançar a nossa futura 
trajectória colectiva, incluindo a cooperação com a África e as Américas. 

Não pode haver dúvida de que avançámos muito nas últimas décadas. Este Portugal do 
começo do século XXI, ainda que dramaticamente perturbado pelas baixas 
expectativas do momento e do futuro próximo, é muitíssimo melhor do que o Portugal 
de há quarenta ou cinquenta anos. Mas sabemos dolorosamente que nessa 
transformação muita coisa correu mal. A história é irreversível mas não é pré-
determinada. Muito do que foi mal feito pode ser corrigido e resposto no são. E 
muitíssimo do novo que há a fazer, pode e deve ser bem feito na base da cooperação 
alargada. Cooperação alargada entre forças políticas e sociais, entre Universidades e 
agentes condutores das acções no terreno, entre todos esses actores e os 
destinatários, através dos mais variados processos de representação e mediação. Estes 
são imperativos decisivos da difícil fase que a nossa vida pública e cívica atravessa. 

É à luz desses imperativos que ganha todo o sentido a actualidade e exemplaridade da 
acção de Carlos Portas em prol de cooperações mobilizadores e abertas a horizontes 
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relevantes  até quase ao impossível. Ao longo da vida têm-lhe servido para isso a mais-
valia da sua impressionante capacidade de contacto humano, da sua presença activa 
em ambientes de distinto fundo cultural, e também social, da sua ponderada 
experiência dos homens e das coisas, sucessivamente enriquecida pela variedade de 
situações em que se envolveu. A que acresce desde cedo o prestígio colhido no seu 
labor profissional e científico. 

Claro está que coisas desta índole têm um código genético que forçosamente se revela 
face a opções de fundo que as circunstâncias nos obrigam a enfrentar. E grande parte 
do percurso da nossa geração foi superabundante em tais circunstâncias. Começando 
desde logo pelos tempos da Universidade, para alguns de genuína formação mas para 
muitos outros sobretudo de autêntica conformação. 

A Universidade de então era muito diferente daquela que se desenvolveu nas últimas 
décadas. No pós 25 de Abril, a Universidade democratizou-se amplamente tornando-se 
no principal instrumento da mobilidade social motora do alargamento e consolidação 
de uma nova classe média consciente do lugar que deve caber ao mérito próprio e 
presente em todo o país, em contraste com a anterior classe média tradicional, ligada 
à pequena e média propriedade, ao funcionalismo e a escassas profissões liberais e 
concentrada em zonas urbanas bem delimitadas. No pós 25 de Abril a Universidade 
renovou-se no plano científico e técnico, fez crescer exponencialmente o seu esforço 
de investigação e desenvolvimento, abriu-se ao mundo e procurou recentrar a sua 
missão na promoção e incentivação de trajectorias pessoais e colectivas guiadas pela 
ambição de chegar a novas fronteiras sempre moventes. 

Carlos Portas participou intensamente nessas transformações, lutou por elas, 
exemplificou pessoalmente o melhor do avanço desses desenvolvimentos e, muito 
mais raro, o melhor do seu uso prático fora da Universidade mas a partir dela. Essa 
participação e empenho é o prolongamento consequente do que viveu, pensou e 
escolheu no seu tempo universitário, bem diferente do actual.  

De facto, a Universidade do nosso tempo, no plano socio-político, era instrumento 
privilegiado da reprodução, pouco menos do que em circuito fechado, de uma 
sociedade estratificada segundo classes a que correspondiam estatutos e condições 
socio-económicas pessoais marcadamente separadas e diferenciadas. Entre os 
estudantes que a ela acediam já se viam pálidos reflexos de um movimento nascente 
de mobilidade social mas a grande maioria vinha dos estratos superiores. 

No plano do ensino propriamente dito, dominava a sebenta e a adesão à pura 
repetição da narrativa professoral, com a implícita imposição do estricto alinhamento 
pela autoridade e a explicita comprovação de que o conservadorismo passivo era o 
que mais pagava. Claro está que nem tudo se passava desse modo. Nalgumas 
Faculdades sobreviviam grupos organizados em contra-corrente. Noutras não havia 
mais do que alguns, poucos, grandes professores, notáveis pedagogos e cientistas que 
eram também homens de carácter exemplar. Na quase totalidade, as excepções 
individuais ou de grupo eram formadas por discípulos dessa notável plêiade de 
grandes mestres universitários que Salazar expulsara da Universidade por terem 
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pedido a democratização do país. É ao exemplo desses Professores excepcionais que a 
nossa geração deve a noção do que possa ser a natureza essencial da Universidade. 
Estas eram as decisivas circunstâncias que moviam e em que se movia a Universidade 
do nosso tempo. 

Sublinhou Ortega y Gasset que um homem é ele próprio e as suas circunstâncias. Mas 
é preciso pôr o acento tónico no lado do homem, o lado decisivo desta verdade. 

As circunstâncias nunca são neutras. Não eram então como não o são hoje. Portanto, 
não é possível iludir honestamente o enfrentamento das opções a que elas 
frequentemente nos convocam. Perante as circunstâncias, por mais sobre-
determinadas que elas nos pareçam, há em cada um de nós um reduto inalienável de 
autonomia e de responsabilidade individual. O problema está em saber onde pomos os 
limites definidores desse reduto. Essa é que é a questão verdadeiramente essencial 
que diferencia os comportamentos individuais perante as mesmas circunstâncias. 

A maioria dos universitários do nosso tempo, professores e assistentes incluídos, ou 
não viam nas circunstâncias que os rodeavam qualquer violação do seu reduto moral 
ou tinham apenas dúvidas insuficientemente atormentadoras para que ansiassem vê-
las esclarecidas em bom prazo. Para esses as circunstâncias eram as que eram. Ponto 
final. A única coisa a fazer era alinhar pelo status quo procurando ir fazendo pela vida 
com maior ou menos decência, segundo o carácter de cada um. 

Para outros, manifestamente em número bastante mais reduzido, as circunstâncias 
violavam a diversos títulos o seu código moral. Em coerência não poderiam furtar-se a 
combater pela transformação dessas circunstâncias em cooperação com outros, 
alargando pacientemente a representatividade e eficácia das alianças daí resultantes. 

De algum modo esse foi o caminho tentado pelo MUD Juvenil no seu início, a seguir ao 
fim da guerra mundial. Mas a sua crescente subordinação à hegemonia pura e duro do 
PC levou ao seu declínio em poucos anos abrindo espaço à renovação das Associações 
de Estudantes e do movimento estudantil numa base bastante mais larga em que os 
comunistas também se incluíram com a excepcional militância e determinação que 
lhes é reconhecida mas sob princípios plenamente democráticos. 

Carlos Portas foi o promotor incansável desse alargamento não só aos estudantes 
católicos como àqueles, ainda mais numerosos, que tomavam a participação dos 
católicos como referência precaucionaria contra a propaganda do regime que acusava 
as Associações de Estudante de estarem ao mando e serviço do Partido Comunista. 

Penso poder dizer que foi aí que nasceu, se apurou e robusteceu definitivamente a sua 
arte de pôr em concerto mundos culturais diferentes, de transformar boas vontades 
em cooperações efectivas, de lançar pontes que a si próprias se acrescentavam.  

 Presidente da Juventude Universitária Católica de Lisboa, então a viver um grande 
fôlego de abertura ao social após o Congresso Nacional de 1953, conduzido por 
Francisco Pereira de Moura, Adérito Sedas Nunes, Lurdes Pintassilgo, Rogério Martins 
e Manuela Silva, entre outros, também soube valorizar-se ao mesmo tempo no 
movimento estudantil associativo de Lisboa em que participou muito activamente na 
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luta contra o DL 40900 como Presidente da Associação de Estudantes de Agronomia. 
Tinha assim condições como ninguém para promover o entendimento e convergência 
estudantil. Mas conquistou-as por mérito próprio e sobretudo soube utilizá-las da 
melhor maneira no combate às iníquas circunstâncias a que nos queriam dobrar. 

Continuou pela vida fora no mesmo propósito transformador de circunstâncias 
inaceitáveis empenhando-se na Universidade e na sociedade como cientista e 
professor respeitado, governante, dirigente de associações nacionais e internacionais, 
autarca e interlocutor, mediador e leal conselheiro de políticas públicas. Forjando 
cooperações e alargando pontes, como sempre vi e pensei o Carlos Portas.  
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HOMENAGEM A CARLOS PORTAS 

O HOMEM, A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE 

Eduardo Romano de Arantes e Oliveira 

É com a maior satisfação e felicitações aos organizadores que intervenho nesta 
homenagem ao Prof. Carlos Portas. Fortes são de fato os laços que nos ligam. 

Ambos frequentámos, na antiga Universidade Técnica, as duas escolas que, do ponto 
de vista formal, mais se aproximavam uma da outra: ISA e IST. Nenhuma delas 
concedia doutoramentos (viemos a recebê-los mais tarde, de outras universidades). 
Era por concurso de provas públicas, com defesa de tese, que se subia diretamente ao 
topo da carreira docente.  

Tanto ele como eu fomos membros do Governo. Carlos Portas exerceu, entre outros 
cargos, os de Presidente do INIA e Consultor do Presidente da República para a área do 
Desenvolvimento Rural. Eu fui Reitor da Universidade Técnica e Diretor do LNEC. 
Superintendi nessa qualidade às comemorações dos cinquentenários de ambas as 
instituições.  

Carlos Portas gosta de lembrar os velhos tempos em que, sendo eu Secretário de 
Estado da Ciência e Tecnologia, promovia mensalmente reuniões de trabalho 
realizadas rotativamente em diferentes instituições científicas. Nelas, participavam 
comigo o Presidente da JNICT e os Diretores dos Laboratórios de Estado. Ele, o 
interlocutor que eu há mais tempo conhecia, intervinha nelas como Presidente do 
INIA. Sempre gostei desse modo de trabalhar e concordo com ele em que o sistema 
funcionou.  

* 

Ambos fomos membros da Juventude Universitária Católica-JUC, e beneficiámos da 
sua ação. O assistente eclesiástico da JUC era então o Dr. António dos Reis Rodrigues, 
mais tarde Capelão das Forças Armadas. Ficámos a dever à Organização, não só uma 
sensibilidade social nesse tempo difícil de adquirir, como o conhecimento do mundo 
universitário exterior aos estreitos limites das Escolas que cada um de nós 
frequentava.  

A JUC, onde os irmãos Portas (Nuno e Carlos) gozavam de um merecido prestígio 
formou muitos dos que, quando chegou a oportunidade, serviram a democracia 
portuguesa. Formou-nos sem nada pedir em troca. Proporcionou oportunidades de 
aprofundarmos a nossa cultura e de a pormos ao serviço da Sociedade, sem nos privar 
da liberdade de fazer as nossas escolhas. Alguns preferiram manter o celibato político. 
Foi o meu caso: sempre fui independente, mesmo quando exercia funções 
governamentais. Mas fiquei profundamente marcado pela JUC. 

Não desejaria perder a oportunidade de mencionar outro sacerdote, o Padre Manuel 
Antunes, jesuíta a quem devo grande parte da minha formação humanística e 
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religiosa. Abriu-me o espírito a mais de dois milénios de cultura profana, e deu-me a 
conhecer fontes de cuja riqueza nunca chegaria a suspeitar, não fora ele chamar-me a 
atenção. Ajudou-me a praticar com alegria as virtudes teologais - fé, esperança e 
caridade -, sem nunca esquecer que a maior das três é a caridade. Contribuiu 
decisivamente para que coabitassem dentro de mim, em tensão dialética, o ecletismo 
com a ortodoxia, a inovação com a tradição, o mundo moderno com o clássico, a 
inquietação de quem procura e decide com a serenidade de quem confia e espera. 

* 

Tanto a mim como a Carlos, a experiência de engenheiros e investigadores deu uma 
maneira muito própria de olhar as Ciências Sociais e Humanas, especialmente a 
História. Sempre abordámos esta com a originalidade que nos advém da nossa 
lusitanidade. 

Trocas de impressões recentes fizeram-me concluir que as palavras que proferi como 
Reitor da UTL na abertura das comemorações do centenário do famoso Pavilhão de 
Ferro do ISA, na Tapada da Ajuda, tocaram, mais do que eu esperava, muitos dos que, 
como Carlos Portas, estiveram presentes. 

Ao contrário do que frequentemente se pensa, a História dos portugueses não se 
reduz às “grandes descobertas”. Preencheram-na outros empreendimentos, planeados 
e executados, não só pelo Estado, mas também por entidades mais ou menos 
autónomas relativamente a ele.  

Menciono, entre estas, minorias criativas como a judaica, de que, infelizmente só 
beneficiámos internamente até ao reinado de D. Manuel, as Ordens religiosas, e 
sobretudo a “Companhia de Jesus” cujo desenvolvimento se deveu em grande parte 
ao fato de serem os agentes principais do Padroado Real, a diáspora dos armadores, 
comerciantes e colonos, muitos dos quais mestiços, que possibilitaram as relações 
comerciais entre o Japão e a China e tornaram Macau, nas palavras de Almerindo 
Lessa, “a 1ª República Democrática do Oriente”, e os bandeirantes aos quais o Brasil 
deveu, em grande parte, a sua dimensão. 

Seria insensato negar a contribuição do Estado. A este se deve o ter concebido e 
implementado estratégias apoiadas na ação diplomática, no domínio dos mares e nas 
frotas que os policiavam, nos recursos materiais que permitiram erguer cidades, 
portos e fortalezas em moldes adequados a variados ambientes e riscos, nas técnicas 
de guerra e de defesa, no traçado das rotas marítimas, na atualização das tecnologias 
navais, no desenho de cartas geográficas, na exploração de minas, na expansão da 
agronomia e da silvicultura, no desenvolvimento das indústrias a estas associadas, na 
divulgação e intercâmbio de ciências e técnicas nem sempre originárias da Europa. E 
continuaremos a precisar do Estado para explorar os nossos recursos marítimos. Mas o 
Estado não esteve só. 

* 

Durante o século XIX, depois das profundas convulsões sucessivamente provocadas 
pelas invasões napoleónicas, a separação do Brasil e as guerras civis, o País passou a 
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viver menos dos Serviços e mais da Agricultura. Dizia-se depreciativamente que era um 
país “essencialmente agrícola”. Mas tal circunstância não nos afastou tanto do resto da 
Europa como se supôs. Os países industrializados eram efetivamente poucos. E, 
curiosamente, um dos mais preocupantes problemas da avançadíssima Europa dos 
nossos dias é contrariar a tendência para a desindustrialização. 

Apesar disso, edifícios como o Pavilhão da Tapada da Ajuda, e a rede de caminhos-de-
ferro que Fontes Pereira de Melo teve a coragem política de lançar, podem ser olhados 
como provas da capacidade que a sociedade portuguesa, transformada numa das 
politicamente mais avançadas da Europa, conseguiu demonstrar uma vez recuperada a 
estabilidade. A esta se associou um florescimento das Letras e das Artes e uma 
brandura de costumes já comparável à que hoje, apesar de tudo, nos caracteriza. 

Iam longe os tempos em que Portugal era reconhecido como uma das grandes 
potências. Mas, em 1884, o Estado português tinha ainda ilusões sobre a sua 
capacidade para construir em África um novo Brasil, sob a forma de um império que, 
estendendo-se de Angola à Contracosta, cortaria em dois o que Cecil Rhodes 
concebera para a Inglaterra vitoriana. O Ultimato britânico pôs fim a esse sonho “cor-
de-rosa”. Restou-nos, como projeto nacional viável, a colonização de Angola e 
Moçambique. E, passada a descolonização, formou-se a CPLP, no seio da qual não 
teremos, necessariamente, de permanecer à sombra do Brasil. 

Por outras palavras, se a nau do Estado ancorou no Tejo, a nossa pátria continua a ser 
a língua portuguesa, uma das mais faladas do Mundo, e a nossa herança - a rede de 
relações, já não tanto políticas, mas humanas, culturais e económicas, que, através dos 
séculos, os portugueses foram estabelecendo com povos de todos os continentes -, 
uma das mais belas da Terra. E é aí que as universidades encontrarão a sua principal 
vocação. 

Carlos Portas comunga comigo na crença em que o nosso País se salvará através dos 
seus “corpos intermédios”, isto é, através de instituições, como as universidades, que, 
não só poderão ser vitais para o desenvolvimento das regiões onde se inserem, como 
constituir no seu conjunto um instrumento incomparável de irradiação nacional. 

Por isso, o nosso sistema de ensino superior não deve ser concebido como o 
estritamente necessário para um modesto país europeu, mas como um dos polos mais 
importantes do vasto mundo de língua portuguesa. Num país como o nosso, 
tradicionalmente prestador de serviços, o ensino superior pode e deve ser um dos 
mais importantes desses serviços. 

E assim termino. O nosso homenageado é um incontornável exemplo que me permito 
apontar aos jovens e menos jovens universitários. Possam estes, nos quais a memória 
histórica estará certamente menos presente que nos seus colegas mais velhos, 
inspirar-se na sua vida e na sua obra. 
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NOSTALGIAS… 

Henrique Granadeiro 

 

- Meus caros Carlos e Maria do Carmo 
- Exmas. Autoridades Académicas 
- Ilustres Personalidades 

 

Num daqueles raros momentos de intimidade que acontecem entre Pai e Filho, em 
que os afetos se transformam no puro diálogo das almas, disse-me o meu Pai, com um 
tom entre o conselho e a ordem, que eu deveria conduzir a minha vida com a 
preocupação de que todos aqueles com quem me cruzasse na vida pudessem lembrar-
se desse encontro com a convicção de que tinha valido a pena. 

Eu não tenho qualquer dúvida que o meu encontro com o Carlos Portas valeu a pena: 
Tenho para com o Carlos Portas um somatório de dívidas de valor incerto, mas 
seguramente não remíveis, mais ou menos como a dívida da República.  

Nunca esperei, contudo, que ele me considerasse ao ponto de me convocar para 
depor acerca dele na companhia de tantas personalidades que marcaram a Sociedade 
Portuguesa, como criadores de pensamento, inspiradores de ação e obreiros dos 
progressos que moldaram a sociedade e modernizaram o País. 

Tenho que avisar e confessar que não tenho letras que me permitam apresentar o 
tema que me foi atribuído, cumprindo os mínimos que a disciplina académica 
consente. 

Vou limitar-me, por isso, a partilhar convosco alguns apontamentos marcantes na 
caminhada que de há muitos anos venho fazendo ao lado do Carlos Portas. 

 

Nesta homenagem que hoje prestamos a um homem invulgar, como académico e 
como cidadão sinto o dever de tornar pública, a gratidão até hoje inconfessada, pelo 
seu Pai o Engº Leopoldo Portas, que conheci muito antes dos vários Portas com quem 
me cruzei na vida. 

Foi nos anos 50. O meu Pai trabalhava na Lusobelga, como era chamada a Sociedade 
Lusobelga de Mármores que, sob o impulso do Sr. Engº Leopoldo Portas representava 
para toda aquela região do Alentejo uma alternativa e uma esperança. 

Entre as sementeiras e a apanha da azeitona, até às ceifas e debulhas, longos ranchos 
de homens desempregados vagueavam de monte em monte estendendo a mão por 
um pedaço de pão. 
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Ao meu Pai nunca faltou um dia de trabalho, porque o Engº Leopoldo Portas sabendo 
dos oito filhos que tinha a seu cargo sempre lhe deu trabalho, que era mais do que a 
fonte de subsistência, a fonte de dignidade. 

Tenho para mim que, o meu carácter e a minha postura perante a vida se moldou 
numa dignidade e independência mínimas de ter trabalho e ganhar o seu pão. 

Quando o Engº Leopoldo Portas nos deixou, vim de muito longe acompanhá-lo entre 
os milhares de anónimos de todas as condições que, em cortejo a pé e silencioso, se 
despediam de um homem respeitado, austero e justo. 

Quando conheci o Carlos Portas, já ele pontificava na Academia, aureolado por um 
doutoramento na Meca da Horticultura Americana. 

A JNICT, onde então eu trabalhava sob a Presidência do Dr. João Salgueiro, lançara um 
programa de financiamento a projetos de desenvolvimento tecnológico que 
promovessem a transferência de conhecimentos científicos e técnicos dos centros de 
investigação para as empresas. 

O Professor Carlos Portas submeteu a candidatura de um projeto designado por METI, 
que discutimos acaloradamente com especialistas de várias áreas que foram chamados 
ao jurí de seleção. Os operadores agrícolas e industriais aderiram e envolveram-se, 
gerando um entusiasmo que deu no que deu: o setor do tomate é hoje um dos pilares 
fundamentais da nova agricultura portuguesa. 

 

Não é hoje possível desligar a evolução do setor do tomate do sucesso que foi o METI: 
novas variedades, novos tipos de rega, novas formas de armar a terra, conceção de 
máquinas e utensílios adaptados à plantação e colheita mecânicas, enfim todo um 
processo que abriu o caminho a Portugal para os lugares cimeiros, a nível mundial, em 
produtividade e em quota de mercado. 

E, talvez esteja para nascer um novo METI para o desenvolvimento da fileira do tomate 
assegurando que à primeira transformação se acrescente a criação de outros produtos 
mais próximos do consumidor, prolongando a cadeia de valor. 

No dia em que o Carlos Portas foi nomeado Secretário de Estado da Estruturação 
Agrária, mudou o rumo daquele que foi porventura o movimento mais fraturante da 
Sociedade Portuguesa: A Reforma Agrária. 

O Presidente Eanes foi inquestionavelmente o articulador do processo, que acabaria 
com a designação de Lei Barreto. A conquista para o processo dos Professores 
Henrique de Barros e Isabel Magalhães Colaço foram o ponto de viragem no processo 
que o Governo, e particularmente o Ministro António Barreto desencadearam. 

Profundamente envolvido na criação da Lei Barreto e da equipa que a iria executar, o 
Presidente Eanes encarregou-me de ir convidar o Professor Carlos Portas para 
Secretário de Estado. Cheguei a Vila Viçosa pela noitinha e regressei a Lisboa pela 
madrugada com a certeza de que a Lei Barreto que já tinha tido no Professor Carlos 
Portas o melhor inspirador, teria nele também o melhor interprete e o mais corajoso 
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executor. Profundamente conhecedor da realidade Económica e Social do Alentejo, 
dotado de um prodigioso conhecimento do terreno que chegava ao conhecimento das 
extremas das Herdades, o Professor Carlos Portas enfrentou os riscos com aquela 
obstinação mansa e a resistência inquebrantável dos galegos que eu bem conhecia de 
meu Avô que também fugira à fome da Galícia para se estabelecer como moleiro nas 
ribeiras de Santiago, Borba. 

O confronto começou com a entrega da Herdade da Lobata, nos arredores de Serpa. 

Seguiu-se o rebentamento da bomba na Rua das Fontes, em Évora, debaixo do 
gabinete onde Carlos Portas, o eterno fora de horas, despachava pela noite dentro os 
processos das entregas. 

Seguiram-se as escaramuças cada vez mais dispersas, à medida que se intensificavam 
as entregas e a paz voltou a reinar nos campos do Alentejo. A Lei de Álvaro Barreto, 
que se seguiu à Lei de António Barreto alargou os limites das reservas e praticamente 
encerrou o capítulo duma grande oportunidade da Reforma Agrária a que a esquerda 
não deu o corpo nem o sangue, nem a alma, deixando os pobres Alentejanos 
abandonados à sua sorte e à cinza dos seus sonhos queimados pela incompetência e 
pelo abandono do Partido Comunista e seus satélites. 

Mas a experiência do METI e do PROVA (no setor dos vinhos) frutificou e hoje renasce 
por todo o lado uma Agricultura nova, apoiada na ligação à investigação e suportada 
na gestão profissional e no culto dos mercados. 

Meu caro Professor Portas: 

Aqueles que o acompanharam com entusiasmo no METI; aquele que se empenharam 
consigo, em abrir caminhos novos para o Alentejo; aqueles que, como eu, na Fundação 
Eugénio de Almeida beneficiaram do seu conselho e da sua caução na aventura de 
criar uma nova Agricultura, reconhecemos hoje, nesta solenidade, o muito que lhe 
devemos e que não encontramos forma de lhe pagar, senão com um “valeu a pena; 
obrigado”.  
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Cronica de un sueño compartido 

Luis Rallo 

Profesor Emérito 
Universidad de Córdoba 

Presidente de la SECH (1987-1996) 
Chairman del Comité Científico y de Programa del XXVIII IHC. Lisboa  2010. 

 

Professor Carlos Portas (is) the Founding Father of 
Horticultural Science in Portugal. Dr. Portas had devoted his 
long career to Horticulture. He established the Portuguese 
Horticultural Association, stimulated the cooperation between 
the Portuguese and Spanish societies of horticulture, and is a 
longtime member of the ISHS Council representing Portugal. 
He has been a passionate proponent of international 
cooperation in all facets of horticulture. The 28th International 
Horticulture Congress  is the visible outcome of his efforts that 
have energized an enthusiastic team of horticultural scientists 
from Portugal and Spain. 

Luis Rallo, Geoffrey R. Dixon, Jules Janick  
Dedicatoria del Acta Horticulturae 916 
Proceedings of the XXVIII International 

Horticultural Congress 
Lisboa 2010 

 

PREÁMBULO 

El XXVIII Congreso Internacional de Horticultura, el mayor esfuerzo colectivo de las 
comunidades científica, técnica y profesional de la Península Ibérica en este ámbito, ha 
sido el sueño colectivo de una generación  que está saliendo  del escenario. Sin duda 
Carlos Portas ha sido el visionario impulsor de esta travesía de éxito. Sin su impronta, 
perseverancia, capacidad de hacer amigos y, sobre todo, su permanente pasión 
política, entendida como servicio público, no hubiéramos completado este 
demandante cuaderno de bitácora. Esta presentación es la crónica de este sueño que 
ha forjado lazos perdurables de amistad  sin los que difícilmente se puede entender el 
rumbo de una  tan dilatada navegación. Carlos Portas fue sin duda el capitán de la 
nave. 

LOS ALBORES: FIJANDO EL RUMBO (1981-1990) 

La palabra alborear se refiere al amanecer, al comienzo de algo. Hablamos de los 
albores de la vida para significar sus  primeros años.  A principios de los  80 del siglo 
pasado la horticultura en la Península Ibérica era una emergente actividad económica 
con vocación universal que precisaba un notorio esfuerzo de investigación propia. Sin 
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embargo, esta necesidad no era percibida con nitidez por la sociedad. El desarrollo de 
la nueva horticultura, iniciado  dos décadas antes, se basaba en un agricultor no 
vinculado a la  tradición empírica, qua había sido el modelo previo, y que se orientaba 
hacía una nueva tecnología auspiciada por cooperativas y grupos inversores y 
comerciales cuya tecnología era en gran medida dependiente de innovaciones 
procedentes de países líderes en I+D. La producción hortícola del Algarbe y Almería, la 
producción de fresa en Huelva, la expansión del riego por goteo en las nuevas 
plantaciones frutales, etc. se articularon mediante una notable dependencia 
tecnológica.  

En este contexto, propiciado por José Santos Cafarena y Rafael Jiménez Mejías, nace la 
SECH en Valencia en 1981. La Asamblea Fundacional eligió a Joaquín Miranda de Larra 
y Onís, Presidente de la SECH, estableció un calendario para elaborar unos estatutos y 
convocó para 1983 el I Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas (Cfr. Tabla 1), que se 
celebró  también en Valencia.  La SECH nació como foro interprofesional al servicio de 
la Horticultura, aunque la componente científica y técnica ha prevalecido sobre su 
vinculación con el sector profesional.  

Por iniciativa  propia acudió al Congreso de Valencia una representación de la APH 
encabezada por Carlos Portas, en la que también participaba un joven profesor del 
Instituto Superior de Agronomía  de la Universidad de Lisboa, Antonio Monteiro.  El 
nacimiento de la APH había tenido lugar en 1976 y se había basado desde el principio 
en la interprofesionalidad, rasgo que ha marcado sus 37 años de existencia y que 
constituye una de las claves de su éxito, tal como nos ha  recordado Maria Elvira 
Ferreira. 

 En el nacimiento de ambas sociedades había un deseo común de integración 
progresiva en la comunidad científica internacional representada por la ISHS. Lo 
relevante de aquel encuentro fue la propuesta de Carlos para establecer  un flujo 
permanente entre ambas sociedades  orientado a fomentar la colaboración científica y 
técnica entre sus miembros, organizar congresos y jornadas conjuntas y ampliar la 
presencia de ambas sociedades en la ISHS. Cabe por tanto a Carlos el mérito de  
anticipar y fijar el rumbo preciso para esta travesía. La respuesta fue una amistad que 
ha crecido en el tiempo (Foto1) 

En aquellos primeros años de colaboración,  la actividad de Carlos Portas fue 
incesante, más allá de la mera relación entre la APH y la SECH. Visitó a diversos grupos 
para establecer relaciones de cooperación científica entre ambos países, A título de 
ejemplo mencionar el proyecto METIBER, una colaboración sobre el tomate de 
industria  (Cfr. Portas et al.1986. The tomato processing industry in Portugal. 
HortScience 21 (1):18-20) con el grupo de Margarita Ruiz Altisent  de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Por aquellos años Carlos sirvió como Presidente del INIAER.  
Personalmente  fue una satisfacción colaborar con Carlos y con el Departamento de 
Olivicultura del INIAER para establecer lazos permanentes entre grupos portugueses y 
españoles. Estos vínculos facilitaron posteriormente  la realización de diversas tesis  de 
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master y doctorado y persisten en la actualidad. Praxis fue otra de las herramientas 
institucionales con la que Carlos fomentó la cooperación, sobre todo para mejorar la 
calidad de los recursos humanos, una de sus preocupaciones permanentes.  

Carlos ha sido sin duda el adelantado y catalizador  de la progresiva incorporación de la 
APH y de la SECH a la ISHS. Desde la creación misma de la APH, fomentó la 
organización de encuentros internacionales (Tabla 2) para ganar credibilidad en la 
comunidad internacional. Los encuentros  sobre “Production of Tomatoes for 
Processing” (Evora 1979), “Plastics in Agriculture (Lisboa 1980) “ y “Protected 
cultivation of Solanacea in mild winter climate” (Albufeira 1985) marcaron el camino. 

 Durante el XXII Congreso Internacional de Horticultura, celebrado en Davis, California, 
en 1986, Carlos fue el introductor de la SECH que, a partir de entonces, representó a 
España en la ISHS. En este encuentro  se perfiló una estrategia común de mayor 
participación de ambas sociedades en la organización de Simposios y actividades 
conjuntas  y de presencia activa  en el Comité Ejecutivo  y en el Council de la  ISHS. En 
el III Congreso de la SECH (Tenerife 1987/8), el entonces Presidente de la ISHS, Franco 
Scaramuzzi, presidió la inauguración- La semilla inicial del Simposio de Evora (1979) 
germina en la SECH. En el I Symposium on Olive Growing (Córdoba 1989) se celebró el 
primer Comité Ejecutivo de la ISHS en la Península. Desde aquella fecha estas 
actividades se han multiplicado (Tabla 2) 

AVANZANDO HACIA PUERTO (1990-2002) 

El año 1990 nos regaló el I Congreso Ibérico  celebrado en Lisboa, también una 
iniciativa de Carlos. Desde entonces se han sucedido  Congresos Ibéricos cada cuatro 
años alternando las sedes portuguesa y española (Tabla 1). Pero su visión  iba más 
lejos. Recuerdo la comida con los invitados de Colhor (Confederación Latinoamericana 
de Horticultura) en un precioso restaurante-jardín lisboeta, La Gondola, donde  se 
planificó el salto al otro lado del “charco”. En 1992, V Centenario del Descubrimiento 
de América, se celebró el I Congreso Iberoamericano de Ciencias Hortícolas en 
Montevideo. A pesar de la dificultad que entraña la distancia, estos Congresos se han 
repetido desde entonces (Tabla 1). El sentido de la anticipación fue evidente. Hoy el 
mayor potencial hortícola del mundo se desplaza a los países asiáticos y 
latinoamericanos. O la ciencia hortícola innova en estos países o su justificación será 
cuestionable. No me cabe duda de que hace más de 20 años, Carlos Portas anticipaba 
este escenario.  

Ya por entonces la celebración de un Congreso de la ISHS en la Península Ibérica había 
cobrado cuerpo en el seno de ambas sociedades nacionales. Nos pusimos manos a la 
obra. La estrategia no fue otra que implicarse progresivamente en las actividades de la 
ISHS. Aprovechamos la creciente presencia de las comunidades científicas portuguesa 
y española en el mundo de las ciencias hortícolas, consecuencia sin duda de la 
modernización propiciada por la incorporación de ambos países a la Unión Europea. La 
sucesión de Simposios en España y Portugal organizados por científicos españoles y 
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portugueses  antes reseñada (Tabla 2) y la  presencia creciente en el Comité Ejecutivo, 
en el Council y en el Board de la ISHS  permitieron fomentar el protagonismo 
perseguido. Es el periodo en el que Carlos Portas lidera a los representantes  de la APH 
y la SECH en la Sociedad Internacional (Tabla 3)  para avanzar hacia el puerto deseado, 
es decir, el reconocimiento internacional de las comunidades científicas de ambos 
países. 

En este período la ambición de organizar el XXVII IHC  se vio frustrada por la 
designación de Seúl como sede del mismo frente a la candidatura de Sevilla (XXV IHC. 
Bruselas 1998). Sin duda el creciente protagonismo global de los países asiáticos jugó 
en contra de nuestra candidatura. Sin embargo, perseveramos. Carlos diseño una  
estrategia imbatible para la siguiente oportunidad. Supo negociar la incorporación de 
Antonio Monteiro, cuya capacidad organizativa ya había sido descubierta por la ISHS, 
al centro de decisión de la Sociedad: el Board. El buen hacer de Antonio, acompañado 
por el apoyo sin fisuras de los representantes españoles en el Council, hicieron el resto. 
En el XXVI IHC (Toronto 2002) se acordó celebrar el XXVIII IHC en Lisboa en 2010 
(Foto2). 

LA META SOÑADA: EL CONGRESO DE LISBOA (2002-2010) 

La designación de Lisboa inauguró la última singladura de tan largo viaje. De nuevo nos 
pusimos a remar esta vez con renovados ánimos y la certeza de arribar al puerto 
soñado (Foto 3). No quiero extenderme en este último apartado que es bien conocido 
por todos. Tal vez remitirme al número de Chronica Horticulturae, antesala del XXVIII 
IHC (Chronica Horticulturae 49(4). 2009) y al artículo resumen del Congreso (Acta 
Horticulturae 916: 203-223. 2011). Basta entresacar algunas cifras y hechos. Asistieron 
a Lisboa  3434  congresistas de 100 países,  destacando la presencia de España (398) y 
Portugal (228). También por primera vez un país de Sudamérica, Brasil (179) aparecía 
entre los diez primeros. Otros países con una presencia importante fueron Italia (228), 
Japón (209), Estados Unidos (182), China (179), Alemania (119), Francia (98), Holanda 
(92), Australia (73), Corea del Sur (63), Sudáfrica (60) y Méjico (35). Todo ello evidenció 
el carácter global de la cita. 

Se celebraron 9 Coloquios, 18 Simposios, 14 Seminarios, 17 Sesiones Temáticas, 26 
Talleres y 13 Reuniones organizativas que totalizaron 4396 presentaciones (773 orales, 
806 orales cortas y 2.717 paneles) de las que 3289 correspondieron a los Simposios, el 
núcleo del Congreso en cuya organización participaron 20 científicos ibéricos. Hubo  
3289 comunicaciones a los mismos, con participación de la práctica totalidad de los 
asistentes de los dos países ibéricos, que fue mayoritaria en muchos casos. 

A todo esto Carlos sonreía. Se había cumplido su antiguo sueño de visionario: una 
aventura colectiva para  incorporar definitivamente a las comunidades  científicas de 
ambos países para  resolver problemas del sector hortícola  y de la sociedad en 
general. En suma nuestro lema: “Science and Horticulture for People”, es decir, la 
Horticultura al servicio de  las personas avanzaba.   
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LEGADO Y RETO 

Con su clausura el legado de Lisboa debe abrir una nueva etapa que corresponde  
liderar a una nueva generación. ¿Cuál es el legado de Carlos Portas y de Lisboa 2010? 
¿Cuáles los retos que se plantean a la APH y a la SECH a partir del Congreso de Lisboa? 

Creo que el legado básico de Carlos ha sido poner a disposición de las gentes de su 
entorno y de su tiempo su visión de futuro, su  capacidad de relación con todos, su 
perseverancia en el trabajo bien hecho y, sobre todo, su calidad humana. Empleó su 
tiempo profesional en mejorar la Horticultura, consciente de que es un arte y una 
ciencia esencial para la alimentación, el recreo y el bienestar de las personas. Un 
enfoque humanista sin el cual no se pueden entender sus cincuenta años de 
dedicación al servicio público. 

El Congreso de Lisboa fue claro exponente de la  confianza de Carlos en las 
generaciones que le han sucedido. Con naturalidad y generosidad pasó el testigo de 
organizar el Congreso de Lisboa a Antonio Monteiro y a una nueva generación de 
profesionales de la Horticultura. Observante y complacido comprobó como su apuesta 
no estuvo descaminada. Creo que el reto de los nuevos actores de la APH y de la SECH 
es continuar ampliando el horizonte abierto por Carlos Portas y su generación. Con un 
nuevo protagonismo personal y colectivo 

A MODO DE CONCLUSIÓN  

Muchas son las personas de ambas sociedades que han enviado comentarios glosando 
la personalidad humana y científica de Carlos. La crónica contada no se explica sin los 
vínculos de amistad que esta larga  travesía ha consolidado, más allá de las marejadas 
que cualquier itinerario prolongado debe afrontar y superar. Para mí, sin duda, el 
paradigma de esta amistad es la relación surgida entre Fernando Pérez Camacho, 
científico y poeta, y Carlos Portas. Concluyamos pues esta disertación con el poema 
dedicado por Fernando a Carlos. 

 

SONETO 
Carlos M. Portas 
 
Es la ciencia su mundo, más no todo. 
Sabe vivir de frente y de costado, 
Siempre estará de pie, nunca inclinado, 
sale del río sin pisar el lodo. 
 
Vivir es el porqué más a su modo 
y de la vida sigue enamorado. 
Le importa más amar que ser amado 
y lucha con la vida codo a codo. 

 
Cuánta conversación: Sabiduría, 
pero los pies plantados sobre el suelo 
y siempre en continua vigilia. 
 
Pero yo se que lo que más ansía 
es el cuidar, a medias con el cielo,  
de su mujer, sus hijos… su familia. 

 
Fernando Pérez Camacho. 2013. 
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Tabla 1. Cronología de los Congresos de la APH y  la  SECH y lugar de celebración  

1983. I Congreso Nacional. Valencia 

1985. II Congreso Nacional. Córdoba 

1988. III Congreso Nacional. Tenerife 

1990. IV. Congreso Nacional. I Congreso Ibérico. Lisboa 

1992. I. Congreso Iberoamericano. 

1992. V Congreso Nacional. II Congreso Ibérico. Zaragoza 

1995. VI Congreso Nacional. Barcelona 

1997. VII Congreso Nacional. II Congreso Iberoamericano. III Congreso Ibérico. Vilamoura  

1999. VIII Congreso Nacional. Murcia 

2001. IX Congreso Nacional.   IV Congreso Ibérico. Cáceres 

2003. X Congreso Nacional. Pontevedra 

2005. V Congreso Ibérico. IV Congreso Iberoamericano de Ciencias Hortícolas. Porto, Maio 

2007 XI Congreso Nacional. Albacete 

2009. XII Congreso Nacional. VI Congreso Ibérico. Logroño 

2010. XXVIII Congreso Internacional de Horticultura. Lisboa. 

2011. XIII Congreso Nacional. Almería 

2013. XIV Congreso Nacional. VII Congreso Ibérico. Madrid 
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Tabla 2. Cronología de  Encuentros Internacionales con participación de la SECH y de la ISHS 

celebrados en España 

1988. ISHS Simposium on Pear Growing. Zaragoza 

1989. ISHS Simposium on Olive Growing. Córdoba 

1991. International Walnut Meeting. Reus 

1992. Plastic in Agriculture. Granada 

           Etnobotánica. Córdoba 

           Food technology and Development. Murcia 

           Irrigation of Horticultura Crops. Almería 

           Water in Foods: Fundamental Aspects and their Significance in Relation to Processing of 
foods. Valencia 

1993. Fruit, Nut and Vegetable Production Enginneering. Valencia-Zaragoza 

           Iron Nutricion and Interactions in Plants. Zaragoza 

            Viticulture and Enology. Córdoba 

1995. Solanacea for Fresh Market. Málaga 

           Weed and Crop resistance to Herbicides. Córdoba 

1996.  Ornamentals Plants. Tenerife 

             Eucarpia Cucurbitaceae: Genetics and Breeding. Málaga 

            Parasitic Weed. Córdoba 

            Mineral Nutricion of Deciduous Fruit Trees. Zaragoza 

            ISHS Simposio sobre Calidad y Cantidad de Agua en Cultivos Protegidos. Tenerife 

            AGENG’90 (Ingenieria). Madrid 

1997. ISHS Simposio sobre Palmeras Ornamentales y otras Monocotiledoneas Tropicales. 
Tenerife 

            ISHS Simposio sobre Biorreguladores. Valencia 

           ISHS Simposio Plataneras. Tenerife 

2000. Symposium Internacional sobre Cultivos Protegidos. Cartagena y Almería 

           V International ISHS-IOBC Symposium on Integrated Fruit Production. Lleida 

2001. II International Symposium on Fig. Badajoz 
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            III International Symposium on Pistachios and Alomnds. Zaragoza 

2002. I International Symposium on Rootstocks for Deciduous Fruit Tree Species. Zaragoza 

           XII Symposium Internacional PHYTOMA sobre ecología y producción integrada en 
cultivos hortícolas de invernadero. Valencia 

2003. V International Congress on Artichoke. Navarra 

           XIX International Symposium on Virus and Virus-like Diseases of Temperate Fruit Crops 
and X International Symposium on Small Fruit Virus Diseases. Valencia 

           I International Symposium on Saffron Biology and Biotechnology. Albacete 

2004. VIII International Symposium on Vaccinium Culture. España/ Portugal 

            VI International Congress on Hazelnut. Reus 

           IX International Symposium on Growing Media and Hydroponics. Almería 

2005. International Workshop on Greenhouse Ventilation, Cooling and Control. Almería. 

            XIII International Symposium on Apricot Breeding and Culture. Murcia 

2006. VI International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives. Murcia 

            Symposium on Greenhouse Cooling: Methods, Technologies and Plant Response. 
Almería 

2008. VII International Strawberry Symposium. Huelva 

             VII International Workshop on Sap Flow. Sevilla 

            IV International Symposium on Applications of Modelling as an Innovative Technology in 
the Agri-Food Chain-Model-IT 2008. Madrid 

2009. V International Sumposium on Seed, Transplant and Stand Establishment. Murcia. 

            VII International Peach Symposium. Lleida 

2010. XXVIII International Horticultural Congress- IHC2010. Lisboa 

2011. International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis. 
Barcelona 

2012. I International Symposium on Computational Fluid Dynamics (CFD) Aplications in 
Agriculture. Valencia 

             2012 International Citrus Congress. Valencia 

2013. VI International Symposium on Almonds and Pistachios. Murcia 

            VII International Cherry Symposium. Plasencia. 
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Tabla 3. Representantes de España y Portugal en el Council de la ISHS desde 1976 

País Periodo Representantes 

 
España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portugal 

 
1983–87 
 
 
 
1987-96 
 
 
 
1996-04 
 
 
 
2004-12 
 
 
 
Desde 2012 
 
 
 
 
1976-89 
 
 
 
1990-97 
 
 
 
1998-01 
 
 
 
2002-03 
 
 
 
2004- 10 
 
 
 
Desde 2010 

 
Joaquín Miranda De Larra  
Adrian Bernaldo de Quirós 
Luis Rallo Romero 
 
Luis Rallo Romero 
Víctor Galán Saúco 
Fernando Nuez Viñals  
 
Víctor Galán Saúco 
Luis Rallo Romero 
Fernando Nuez Viñals 
 
Fernando Riquelme  
Víctor Galán Saúco 
Fernando Nuez Viñals 
 
Jaime Prohens 
Fernando Riquelme 
 
 
 Carlos Portas  
 Avelar do Couto 
Manuel Dias Palma 
 
Carlos Portas  
António A. Monteiro  
Manuel Dias Palma 
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A geração do “ENCONTRO” 

João Lobo Antunes 

É com muita alegria que aqui estou nesta celebração de um amigo do “meu tempo”. 
Noto agora como uma diferença de alguns anos na juventude se apaga na velhice. 
Parafraseando o que alguém disse do admirável Charles Péguy, eu posso também 
afirmar que o Carlos “c’est ma jeunesse”. Ele pediu-me que evocasse hoje a geração 
do “Encontro”, e explico já o que isto significa: trata-se da gente da Juventude 
Universitária Católica (JUC) e do seu jornal, o “Encontro”. 

Esta é uma viagem às memórias que recordamos com uma saudade terna e grata, 

ciosamente arrecadadas por um ninho de neurónios  e tenho alguma ideia onde se 
encontra essa caixa das jóias ─, ao “homo interior”, expressão de S. Paulo que Santo 
Agostinho gostava de citar. 

A JUC era o braço da Acção Católica na Universidade. A Acção Católica fora fundada 
em Portugal pelo Cardeal Cerejeira em 1933, seguindo as instruções do Papa Pio XI, 
que reconheceu a importância e a urgência da participação dos leigos na actividade 
pastoral da Igreja, ameaçada, ao que se supunha,  pelo chamado “laicismo”, que no 
“Encontro” alguém chamaria a “versão burguesa do ateísmo”. A JUC estava presente 
em Lisboa e no Porto, e em Coimbra era representada pelo CADC, de mais antiga 
tradição. A ele estava intimamente ligado um par único na história do nosso século XX, 
o Dr. Salazar e o Cardeal Cerejeira, cuja relação ainda ninguém deslindou com 
independência e rigor, se é que é possível fazê-lo pela complexidade dos laços que os 
prendiam.  

Entre 1947 e 1965 foi seu assistente eclesiástico o Dr. António dos Reis Rodrigues 
(1918-2009). O “Dr. Rodrigues”, como lhe chamávamos, licenciara-se em Direito em 
1941, fora ordenado padre em 1947, feito Cónego da Sé de Lisboa em 1955 e Bispo em 
1967, com o exótico nome de Madarsuma, que ele explicou ser uma diocese extinta da 
Ásia Menor. 

Quando passo em revista quem ao longo da vida deixou marca mais incisa na minha 
formação como homem e cidadão, ele ocupa um lugar de destaque na galeria 
daqueles que nunca mais nos abandonam, que parecem vigiar-nos como uma forma 
duplicada da consciência moral, a quem procuramos agradar sem esperar elogio, 
testemunhas silenciosas e talvez cépticas do triunfo, do prestigio e da fama, tantas 
vezes a consagração pueril do que constitui apenas o mero cumprimento do dever ou 
o rendimento dos talentos que a biologia concede e a educação aduba. 

Admirávamos nele, certamente, a extraordinária cultura, a eloquência severa, a 
pregação de uma fé que ele nos servia, creio eu, mais por argumentação metafísica do 
que teológica. Com ele aprendi a desconfiar da inteligência e a perceber como esta era 
perigosa quando atropelava o carácter, mordia a autenticidade ou desmontava a 
coerência. 
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Mas conheci também uma outra face, mais secreta ainda que a face oculta da lua. É 
que ele era um homem com um extraordinário sentido de humor, e muito 
benevolente para com a malícia natural da carne. Não esqueço que um dia subi ao seu 
quarto para usar o telefone. Na mesa-de-cabeceira, estavam os “Contos” de Fialho de 
Almeida. Para meu espanto o Dr. Rodrigues estava a ler “A Ruiva”, de que eu decorara 
anos antes uma passagem de um ofegante erotismo: “e ali mesmo, esfaimada como 
uma bácora, Rosália se entregou”. Nessa noite, fui que concedi ao Dr. Rodrigues a 
absolvição…     

Como escrevi um dia, “não duvido que para o Dr. Rodrigues (…) a salvação da alma 
fosse a preocupação dominante, embora ele bem soubesse que aquela seria sempre 
um combate singular com o anjo”. Mas ele empenhava-se ainda na “missão paralela 
de preparar uma geração de elites dirigentes, armando-os de uma estrutura em que 
valores intelectuais e morais se entrelaçavam, feitos de um aço que ele desejava bem 
temperado, mantendo clara a distinção entre o que pertencia a César e o que 
pertencia a Deus.” 

João Bénard da Costa, que foi Presidente da JUC — e ele escolhia a dedo os seus 
Presidentes —, num artigo que deu brado a que aludirei adiante, escreveu a seu 
propósito: “Eram frequentes as palavras de incentivo e orgulho na geração que 
preparava para um dia dirigir este país”. E adiante: “em quase todos os ramos do saber 
havia esperanças em que não se enganou”. De facto, muito anos depois, num almoço 
em que celebrámos os seus 80 anos estávamos lá todos, e éramos muitos.  

Se tivesse que definir o que era essa geração eu diria simplesmente que era uma élite. 
O elitismo é, em grande medida, a “self-fullfilling prophecy”, porque só as elites 
conseguem reconhecer e aceitar a dimensão plena da sua excelência e as obrigações 
morais que dela decorrem. O meu entendimento sobre esta matéria é puramente 
anglo-saxónico (e vale a pena ler o livrinho de William Henry, “In Defense of Elitism”). 
Valoriza o sucesso no sentido do “accomplishment”, aquilo que se obtém pelo esforço 
de uma educação rigorosa, mas a todos aberta, que se constrói pelo trabalho diligente, 
que respeita a herança cultural que recebeu, que não rejeita a racionalidade, que se 
guia por parâmetros objectivos nos juízos que enuncia, que afirma, sem receio, que 
algumas ideias ou ideais, são melhores que outras.  

De facto a JUC e o convívio com essa geração, contribui tanto ou mais que a escola que 
frequentávamos para a nossa formação, marcando a inteligência e o carácter com 
indelével punção. Para muitos, foi a primeira experiência de vida democrática, de livre 
expressão de opiniões, de aprendizagem da diferença. Eramos então peças de um 
estupendo reactor de espírito que disparava em todas as direcções (e até contra nós 
mesmos), raios de imprevisível consequência. 

Vale a pensa ajustar a lente e tentar uma focagem mais precisa sobre como eramos 
então. Um retrato sociológico aproximado é-nos fornecido pelo inquérito à “Situação e 
opinião dos universitários” levado a cabo pela JUC e pela JUCF em 1964 e publicado 
em 1967. Foi executado pela Codes — “Gabinete de Estudos e Projectos de 
Desenvolvimento Socio-Económico” —,  de que era director António Sousa Gomes, ex-
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Presidente da JUC, sob a égide de Adérito Sedas Nunes que o prefaciou. Esta era a 
segunda iniciativa deste género. O primeiro inquérito de 1953 fora uma tentativa 
metodologicamente mais frágil. Quanto ao segundo, Sedas Nunes concluía que se 
tinha ficado em “condições de saber (e de vir a saber) muito mais do que antes 
sabíamos a respeito dos estudantes das quatro Universidades portuguesas e das duas 
Escolas Superiores de Belas Artes (…), em quase todos os aspectos relevantes da sua 
vida cultural e social. O corpo estudantil no ensino público era em 1963-1964 cerca de 
25000 alunos dos quais 40 % eram mulheres – em 2003 seriam 400000 e em 2009 a 
percentagem de mulheres era de 53%. 

O questionário era muito extenso (96 questões) e o seu tratamento informático 
revelou-se um pesadelo, só levado a bom termo nos computadores da Anglo-
Portuguese Telephone.   

A amostra foi de cerca de 3000 alunos. Destes, 69% diziam-se católicos, mas 
curiosamente não havia enviesamento nas respostas em função da crença. Do extenso 
relatório (455 páginas) retiro alguns apontamentos, numa tentativa de esboçar um 

retrato “robot”   e não mais do que isso  do universitário “médio”, um objectivo que 
Bertrand Russell considerava uma néscia impossibilidade: “The average Englishman 
does not exist”.  

Os custos da educação eram financiados pelas famílias em 80% dos casos, mas só 
33,7% dos pais dos alunos de Medicina e Engenharia tinham um curso superior, 
número que subia a 42,5% na Agricultura (que no Inquérito abrangia estranhamente 
Agronomia e Veterinária).   

A ordenação que fazem da missão da universidade, seguia de perto as quatro funções 
enunciadas no célebre ensaio de Ortega y Gasset, e não seria, creio eu, a que 
adoptaria a geração presente. Enuncio-as por grau decrescente de importância: 

 - formação de uma cultura superior 
 - formação de dirigentes 
 - desenvolvimento da capacidade de investigação 
 - preparação profissional 
Sobre as matérias que os universitários discutiam entre si com maior abertura 
contavam-se 

 - problemas de estudo (94%) 
 - problemas económico-sociais (57,9 %) 
 - problemas religiosos (46,6%) 
 - problemas políticos (25,9%) 

Sobre o estudo, 60,8% confessavam que tinham cometido fraude na avaliação e uma 
percentagem semelhante achava que tal não se justificava em caso algum ou só em 
condições muito particulares (seria interessante saber quais). 

Quanto a questões religiosas ou morais cito como exemplo do pensamento corrente 
na altura alguns tópicos: 
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Sobre a eutanásia - 42,4% achavam que se justificava nalguns casos; para outros 49%, 
nunca. 

Sobre o divórcio - 49,39% eram a favor.  

Sobre a limitação da natalidade  40 % achavam-na lícita em circunstâncias graves. 
Note-se que 30% dos universitários (com evidente predomínio das raparigas) 
desejavam ter 4 ou mais filhos 

Sobre a vida sexual a posição dos dois géneros era muito diversa: 63,6% dos rapazes 
achavam que as experiências sexuais pré-matrimoniais não tinham gravidade e podiam 
ser úteis, enquanto 56,7% das raparigas consideravam-nas repreensíveis ou perigosas.  

Quanto a questões que achavam mais relevantes na área politica só 17,2% declararam 
grande interesse sobre estas matérias. Os problemas que ao tempo mais preocupavam 
os nossos estudantes eram: 

Ultramar – (69,5 %) 
“educação da juventude” – (44,5%) 
questão agrária – (40%) 
justiça social – (30%) 
saúde – (14,7%) 
emprego – (13,1 %) 
turismo – (9,7%) 
 

Quanto à vida cultural a maioria referia como passatempo preferido a leitura e o 
cinema. Os estudantes da área de “Agricultura” favoreciam mais o convívio e os 
desportos. Mas o retrato cultural que transparece é muito pobre. Os escritores 
favoritos na ficção eram Eça (31,5% das respostas) seguido a longa distância de 
Aquilino e Namora (8,25% e 4%). Na poesia Camões e Pessoa quase empatavam e o 
mesmo sucedia no teatro entre Garrett e Bernardo Santareno.  

A lista de filmes preferido era encabeçada por “West Side Story” seguida de “Fellini 8 
½” e o “Apocalipse” de Antonioni. Quanto aos periódicos, liam poucos jornais, mas 
quanto a publicações mensais ou semanais o “Encontro” era lido por cerca de um 
terço dos estudantes, valor só ligeiramente abaixo do “Paris-Match” e das “Selecções 
do Reader’s Digest”. De notar que 79,6% dos estudantes falavam francês e 57,7% o 
inglês, e 44,3% nunca tinham saído de Portugal.  

Retiro das conclusões, uma visão um pouco desconsolada: “O meio estudantil 
universitário revela possuir uma cultura própria relativamente homogénea, que se 
caracteriza de modo geral, por forte propensão tradicionalista e ausência de correntes 
de pensamento originais (porventura de esperar na Universidade). É contudo notório 
que a população universitária se encontra sujeita a um processo de evolução, na 
medida em que se observa um divórcio, por vezes muito acentuado, entre a atitude 
mental – mais emancipada de padrões tradicionais – e o próprio comportamento 
assumido – ainda relativamente ligado a modelos convencionais”. 
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Retratada a geração, vale a pena dizer uma palavra sobre o jornal. Como se viu, o facto 
do “Encontro” ser lido por um terço dos universitários dá bem a ideia da sua 
importância no meio estudantil. Tive a oportunidade de reler a colecção quase 
completa que o Carlos Portas, que foi também chefe de redacção do jornal, 
devotadamente guardou, e que se estende desde de 1957 a 1967, ano em que o jornal 
passou a ser também a voz da Juventude Católica Feminina. Foram seus directores, 
sucessivamente, João Salgueiro, João Bénard da Costa, António Sousa Gomes, Carlos 
Ferreira de Almeida, Manuel Viana Machado, Manuel Valente, José Maria Marques 
(que conhecemos melhor como o pintor José de Guimarães), António Sousa Franco, eu 
próprio e Pedro Roseta. Era essencialmente um jornal de cultura, de literatura, artes 
plásticas, arquitectura e cinema, mas que cobria igualmente questões académicas 
como a autonomia da universidade, o papel dos estudantes e das suas associações e o 
seu papel cívico, e apoiava tenazmente a criação de uma universidade católica. Sobre 
estas matérias pronunciaram-se personalidades tão ilustres como o Cardeal Patriarca 
de Lisboa, Guilherme Braga da Cruz, Flávio Rezende, Eduardo Coelho, António Sousa 
da Câmara, e Vitorino Nemésio Este num breve depoimento que mereceu destaque de 
primeira página escrevia, no seu estilo único, que a universidade arrancaria a partir de 
“escolas em que mestres e alunos concordem na autoridade moral mútua, na 
dedicação ao doente que é o homem moderno, a formar com amor e paciência, 
aceitando-se com humildade e indulgência, como ponto de partida, os meios 
deficientes que o tempo que nos coube em sorte nos pôs na mão. Com soberba e 
filáucia de síndicos é que tanto reformadores como reformados nada reformarão”.   

Luís Archer lá se interrogou sobre se “A vida supera a máquina?” e “Deus e a Ciência” 
mereceram viva atenção, muito anos antes da polémica (intemporal) se acender de 
novo. Sobre literatura e filosofia, escrevia-se sobre autores ditos “cristãos”, como 
Claudel, Maritain, Mounier ou T.S. Eliot, mas ainda Camus, Huxley, Hemingway e até 
Françoise Sagan acerca da qual dizia o crítico: “Se os livros não fossem um desastre 
não provocavam, com certeza, este estranho artigo”. Os articulistas não tinham ainda 
crédito firmado, mas em muitos se adivinhava um extraordinário talento para não 
dizer, génio. Cito, sem preocupação de ordem, Nuno Bragança, MS Lourenço, Pedro 
Tamen, Sofia de Melo Breyner, Maria de Lurdes Belchior, Ruy Belo, João David Pinto 
Correia, José Blanc de Portugal, e os mui eruditos Padres Manuel Antunes e João Maia. 
Também encontrei para meu espanto (e do autor), um belíssimo poema do meu irmão 
António, que ainda não fizera vinte anos. 

O cinema era prato forte em todos os números, porque aquela era uma geração de 
cinéfilos. Discutia-se com garra e atribuíam-se classificações. Participavam Luis de Pina 
(que atacou Bergman e por isso foi atacado), Pedro Tamen, Gonçalo Santa-Clara 
Gomes e até António Damásio. O próprio Professor José Oliveira Ascensão, 
pronunciava-se contra a proibição da “exibição entre nós dessa obra excepcional”. 
Referia-se, imagine-se, à “Dolce Vita”!  

Sobre pintores e escultores dissertaram, entre outros, José Luís Porfírio, Manuel Costa 
Cabral e até o sábio Dr. João Couto. O pintor José Escada, ilustrava os primeiros 
números. A arquitectura era particularmente estimada pelos dois Nunos, Portas e 
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Teotónio Pereira. Eu próprio, escondido num pseudónimo tolo, criticava televisão 
(onde aliás trabalhava). Ao tempo escapou-me o conflito de interesses… 

Juristas, economistas e sociólogos eram voz dominante, brava e eloquente. Vale a 
pena desenrolar a lista: Adérito Sedas Nunes, Mário Murteira, Francisco Pereira de 
Moura, Rogério Martins, Xavier Pintado, Rui Machete, Jorge Miranda, Victor 
Constâncio, Manuela Silva, Alberto Ramalheira, Victor Wengorovius, Miguel Galvão 
Teles e António Sousa Franco. O jornal era particularmente atento a matérias como o 
subdesenvolvimento e a forme no mundo. Sobre a modernização da agricultura 
escreveu um longo artigo, Eugénio Castro Caldas. Já então a Europa ocupava António 
Sousa Franco e José Hermano Saraiva.  

É curioso como a voz da Igreja se fez ouvir não só, naturalmente, pelo Cardial 
Patriarca, mas pelas figuras mais ilustres e menos queridas do Estado Novo: o Bispo do 
Porto (D. António Ferreira Gomes) e da Beira (D. Sebastião Rezende), e ainda, não 
distinguidos por Roma, o padre Manuel Falcão (futuro Bispo de Beja), e António 
Ribeiro (o sucessor de Cerejeira).  

Sobre as questões morais além da eutanásia e do clamor que levantou o processo de 
Liège (que mereceu uma entrevista ao Professor Miller Guerra) e da legitimidade do 
divórcio, os temas mais quentes eram, a prostituição, a sexualidade e a contracepção – 
um longo artigo do Dr. João Rafael Ferreira sobre esta matéria, passava em revista os 
novos métodos, seguia de perto o que mandava Paulo VI e, passe o plebeísmo, 
“chutava para fora”. Sobre a luxúria encontrei uma nota não assinada dedicada ao 
“fenómeno BB” (Brigitte Bardot), agora dedicada na velhice em “assisiana” devoção a 
cuidar dos nossos irmãos não humanos. Aí se lia: “A B.B tem para nós, cristãos, o sabor 
amargo de um pecado da carne, colectivamente aceite”. A foto da actriz, ilustrava bem 
esse sabor, cuja amargura terá escapado a alguns… Dois meses depois, e também de 
pai anónimo, podia ler-se: “O Index é uma instituição natural e digna do respeito que 
merecem os meios de que a Igreja se serve para levar os homens à rectidão e 
autenticidade”. Em 1959 ainda não se falava em pedir desculpa a Galileu Galilei… 

Um caso grave ocorreu durante a minha direcção, na sequência da visita de Paulo VI a 
Bombaim na ocasião do Congresso Eucarístico em Novembro de 1964. Franco 
Nogueira, na altura Ministro dos Negócios Estrangeiros, por instrução de Salazar e 
usando os termos que este escolhera, declarara publicamente em 22 de Outubro, que 
aquela visita seria “um agravo gratuito, no duplo sentido que é inútil e de que é 
injusto, praticado pelo chefe do catolicismo em relação a uma nação católica.” Não 
consegui então que o Dr. Rodrigues sancionasse o nosso próprio agravo por uma 
declaração de tamanha insolência, e o “Encontro” quedou-se mudo. O CADC devolveu 
os exemplares que tínhamos enviado para Coimbra e o prejuízo foi duplo: espiritual e 
material. No resto, o jornal manteve sempre ao longo dos anos uma independência 
prudente, porque ao abrigo da Concordata não carecia de aprovação pela censura.      

*** 

Cinquenta anos depois pode perguntar-se o que sucedeu a esta geração. 
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Adérito Sedas Nunes referindo-se ao grupo de ex-jucistas que depois mais se envolveu 
nos estudos sociológicos, diz que “tinham entrado para a Universidade com grandes 
preocupações políticas (…). Tinham, porém saído da Universidade cheios de 
preocupações sociais” E acrescenta “Não tinham chegado à crítica do regime partindo 
da democracia, pelo contrário, tinham chegado à democracia partindo da crítica do 
regime”. Creio que este diagnóstico se ajusta a muitos mais de nós.  

A esta geração (ou melhor, à parte desta que se afastou a Igreja), chamou João Bénard 
da Costa “Os vencidos do Catolicismo” numa série de artigos que publicou n’ “O 
Independente” em Agosto de 1997, com um travo de uma nostalgia agridoce. O título 
fora buscar a um poema de Ruy Belo em que se lê na segunda quadra: 

“Nós que perdemos na luta da fé 

não é que no mais fundo não creiamos  

mas não lutamos já firmes e a pé 

nem nada impomos do que duvidamos” 

E no final 

“Nesta vida é que nós acreditamos  
e no homem que dizem que criaste  
se temos o que temos o jogamos  
«Meu deus meu deus porque me abandonaste?»  

Por minha parte, digo-o tantas vezes, segui o meu caminho, guiado tão simplesmente 
pela parábola dos talentos, fazendo render o que recebi pela genética e o que ampliei 
pela educação. E esta regra, severa, inflexível, aprendia-a com o convívio com a 
geração do Encontro em que éramos todos, e seja-me perdoado o arrogante paradoxo, 
acima da média. Ficou então gravado em mim, sem que eu o notasse, o conselho 
retirado de Pascal, que o Santo Padre Bento XVI (que tanto me inspira e consola já 
neste avançado Outono) deu aos não crentes: “Veluti si Deus daretur”, ou seja, “vive 
como se Deus existisse”. E assim vou caminhando. 
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A Agricultura e a Cidade 

Nuno Portas 

Há uns cinquenta anos escrevi um ensaio sobre o futuro arquitectónico e urbanístico 
do Alentejo então em perda demográfica e económica. Iniciava nessa altura um 
projecto com o Nuno Teotónio Pereira num espaço de Vila Viçosa num vazio em frente 
do castelo ducal que viria a ser uma espécie de manifesto de conciliação entre as raízes 
tradicionais e a modernidade das vivências. 

Também na literatura, no cinema, na música, essa tendência emergente, sobretudo 
mediterrânica se chamava simplesmente realismo, com ou sem mas, isto, é entre o 
espaço tradicional e o da visão futura. 

No artigo a que me referi – Tradição e progresso no urbanismo regional – republicado 
pela revista O Tempo e o Modo – a persistência do passado lento e os desafios 
apressados das mudanças não podiam ser como as que então já se adiantavam em 
outras regiões do país. 

Neste último meio século talvez se não tenha alterado muito a imagem das planuras, 
dos vastos intervalos entre as suas cidade médias, vilas ou aldeias ou simples montes 
isolados e assinalados de longe pelas chaminés caiadas de branco e, de perto, pelos 
rodapés coloridos. Não é folclore, é persistência de racionalidades herdadas que não 
sabemos como evolucionam. 

Nesse período eram excepções novas construções “cultas” (como as de Vila Viçosa ou 
da Mitra de Évora), mesmo nas periferias da Costa Atlântica ou das cidades e vilas. 

Lembro, ainda nos anos 50, que se realizou o Inquérito à Arquitectura Popular em 
Portugal nas seis regiões do país para demonstrar ao Regime como o povo era sábio, 
conforme as diferenças territoriais. 

Ou seja que o “estilo português” era uma ficção política. Não participei nesse inquérito 
porque não tinha idade (era estudante) mas as primeiras casas de igrejas projectados 
no atelier com o meu mestre e depois associado Nuno Teotónio Pereira procuravam o 
tal “realismo”, aprendido com a “conformidade” e não com a ruptura, mas com a 
“inovação”: uma arquitectura e desenho urbano que se podia considerar híbrida ou 
dialéctica. Como aconteceu com Távora, Tainha, Siza, e outros também noutras países 
mediterrânicos e nórdicos. 

É também nesta fase que o susto dos colegas paisagistas se junta com a lição de 
Orlando Ribeiro sobre o dualismo do mediterrâneo e atlântico. Lembremo-nos que o 
nosso além-Tejo, já no Estado Novo, vinha de uma revolução não só social mas 
ecológica: o “celeiro do país” e também da cortiça e do azeite, além do mármore e 
outras minas, entre as grandes guerras e após a última. A nossa paisagem dita 
característica resulta afinal destas alterações tão recentes… 
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A mudança urbanística que se deu no país já no pós-guerra não atingiu de imediato o 
vasto território alentejano: os nativos eram poucos e sem os minifúndios do Norte e 
Centro que, quando muito, foram para a margem Sul da capital, desde os 50’s se 
industrializavam e metropolizavam. As nossas cidades e vilas pouco cresceram, mesmo 
com a mecanização dos transportes e a escolarização, incluindo o renascimento da 
única universidade da região interior. Parecendo que nada dura, ao seu ritmo, tudo 
tem mudado neste último meio século – mais na terra do que no cimento. 

Pela 1ª vez e também ao lado dos vizinhos, a água do Guadiana e as vias rápidas para o 
litoral ou a Europa permitiram a inversão das produções dominantes do interior ao 
litoral, embora sem explosão demográfica interna, chegando a algum acréscimo de 
nova edificação (ou renovada) do Algarve para cima e do litoral para o interior. A 
paisagem algarvia fora o alvo pioneiro mais vasto (ou devastador) do Sul até à costa de 
Sines, ameaçando o resto, em qualidade e quantidade. 

O pólo alternativo do Alqueva, com outras características urbanas (aliás mais 
exigentes) ficou expectante, até ver. 

As mudanças em curso no Alentejo baixo ou alto, litoral ou interior já ultrapassaram, 
apesar das restrições, os critérios “híbridos” de qualidade arquitectónica a que me 
referi no início. E apropria Malagueira (Évora) que tanto tem interessado a critica 
internacional, não chegou a influenciar soluções posteriores noutros lugares para 
assegurar a continuidade urbana das cidades e vilas alentejanas interiores, até agora 
relativamente perdoadas, 

Mas na costa atlântica (também alentejana) têm ganho os investimentos em “resorts”, 
tão isolados e fechados quanto possível, como tem acontecido desde o século XX nas 
explosões mediterrâneas. 

Os clientes que os imitam são mais nórdicos, sazonais ou nacionais com meios, 
separando os que trabalham em permanência nas culturas e produções que estão em 
marcha – ou seja, um repovoamento diferente, de gerações mais jovens com 
formações mais ou menos criativas e modos de vida distintos dos já anciãos ou 
nativos. 

Muitas vezes falámos – o Carlos e eu – sobre os problemas e soluções do 
desenvolvimento produtivo da nossa região de origem (agora afectada também pela 
crise interna e externa) das quais dependerão as estratégias quer ecológicas ou 
ambientais quer urbanísticas. Aliás indissociáveis. 

Será este o momento de re-examinar os processos de localização dos habitats e 
consequentemente das arquitecturas da paisagem e das construções; a hidráulica, a 
florestação., às produções agrícolas ou mineiras, os suportes da mobilidade e dos 
espaços públicos urbanos ou rurais que são factores determinantes das soluções 
arquitectónicas – sejam de nova construção ou sejam de reabilitação do existente 
sempre que possível – que devem fazer mais urbanidade em vez do abuso de refúgios 
para piscinas e golfes.  
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Preocupa-nos a facilidade de promotores e autores de projectos de desnecessárias 
rupturas com as heranças mais profundas dos lugares com história que até devem ser 
mais bem recebidos por muitos dos novos habitantes ou visitantes locais. 

Não é obrigatório polvilhar construções como no Norte do minifúndio e dos 
emigrantes ou os Algarves desfigurados de uma ponta à outra – nem os crescimentos 
arbitrários que fizeram as áreas metropolitanas e hoje se procuram afirmar. 

É verdade que, mais uma vez na história alentejana, não é fácil imaginar esse novo 
futuro. Mas não seria melhor, por cautela, imaginar o novo futuro chegando a 
compromissos para conjugar a herança e a inovação? 

É isto que temos procurado – eu no urbanismo o Carlos nos campos em mudança: com 
realismo e sem fundamentalismos. 

O Alentejo permite-o, mais uma vez, pela sua geografia, herança e esperança no futuro 
– desde já porque se faz tarde. 
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O sucesso da Associação Portuguesa de Horticultura 

Maria Elvira Ferreira 
Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Horticultura (APH) 

 

Foi há 37 anos que um grupo de cientistas, técnicos e empresários interessados 
em desenvolver e dinamizar a horticultura nacional, resolveu formar aquela que seria a 
primeira associação portuguesa na área da Horticultura, a Associação Portuguesa de 
Horticultura (APH), com o objetivo de promover e divulgar o conhecimento científico e 
técnico e fomentar o debate e o encontro dos interessados nesta temática. Nessa 
época houve uma grande proliferação de diversos tipos de associativismo, mas a APH 
posicionou-se, desde o início, como uma associação interclassista, abrangente e de 
âmbito técnico-científico.  

As associações devem ter um papel interventivo, ajudando a expressar 
publicamente opiniões independentes e contribuir para decisões e estratégias políticas 
tendo em vista a competitividade dos sectores que representam. Para garantir estas 
funções, as associações têm que crescer em tamanho, profissionalismo e capacidade 
técnica. 

Mas quais foram as motivações que levaram à formação desta associação, como 
foi o percurso até ao dia 7 de junho de 1976, qual o caminho da APH nestes 37 anos de 
existência e qual o seu futuro, são perguntas que irão ser respondidas ao longo deste 
texto e que nos explicam o sucesso da APH. 

 

Como tudo começou… 

É pois em boa parte com base no vivido nestes IHC´s, com os 
estímulos já referidos e a onda de liberdades criadas pela 
Revolução de Abril, que na Primavera/Verão de 1975 
amadurece num pequeno grupo de jovens engenheiros 
agrónomos e engenheiros técnicos agrários, em que estou 
integrado, a “Ideia APH”, com o colega Weber de Oliveira (já 
além da meia-idade) a “apadrinhar” diretamente. 

(Portas, 2010) 

 

Desde que em 1966 Carlos Portas participou no XVII International Horticultural 
Congress (IHC), organizado sobre a égide da International Society for Horticultural 
Sciences (ISHS), em College Park, Estado de Maryland (EUA), percebeu a importância 
destes eventos para o progresso da ciência, pelas comunicações que eram 
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apresentadas e discutidas e também pelas trocas de impressões entre participantes de 
todo o mundo. Desde então nunca mais falhou nenhum, tendo o XXVIII IHC que 
decorreu em Lisboa em 2010, sido o seu 12.º IHC. 

Estes congressos, com uma periodicidade de quatro em quatro anos, realizam-se 
em diferentes países e são uma excelente forma de intercâmbio de conhecimentos. A 
vivência no congresso de College Park foi cativante e enriquecedora, como se pode 
constatar pelo relato do próprio: ‘O Congresso teve para mim uma série de surpresas. 
Começando porque não tinha noção da dimensão humana dos IHC´s (pessoas e 
países)... Depois aconteceu a descoberta de outra realidade: um campus. Foi a primeira 
vez que neles me instalei… São primeiras impressões que não se esqueceram.‘ (Portas, 
2010). 

A sua presença nestes congressos passou a ser notada, pois era dos poucos 
portugueses que neles participava e em 1974, no XIX IHC, em Varsóvia, Heiko Van der 
Borg, adjunto do Secretário-Geral da ISHS, falou-lhe da possibilidade de uma 
associação científica no sector hortícola em Portugal, em virtude da nova abertura 
política. Também Dietrich Fritz, da Universidade Técnica de Munique, lhe colocou uma 
questão que o fez pensar e motivar para avançar com a ideia: para quando a iniciativa 
de uma sociedade portuguesa de horticultura? Segundo o próprio Carlos Portas, a 
ideia já não lhe sairia da cabeça (Portas, 2010). 

Foi então que em 1975, após a Revolução de 25 de abril, um grupo entusiástico e 
determinado de profissionais do sector público e privado, de investigadores e de 
docentes, que tinham ligações às Universidades, ao Ministério da Agricultura e às 
empresas de produção e serviços do sector hortícola, resolveram reunir-se para aquele 
que seria o arranque da Associação Portuguesa de Horticultura. O grupo sentia a 
necessidade de criação de uma associação que agregasse os interesses públicos e 
privados da horticultura e que promovesse a divulgação do conhecimento científico e 
técnico, além de contactos com o exterior (Corpos Sociais da APH 2000-2002, 2001). 

 

A formalização da APH 

Sucederam-se reuniões para discussão daquela que seria a primeira associação 
profissional portuguesa na área da horticultura, em Lisboa, Aveiro, Évora, Couto, Vila 
Franca de Xira e Algarve. As primeiras foram convocadas por uma comissão 
organizadora da qual faziam parte Inocêncio Mourato, Manuel Figueiredo, Manuel 
Dias Palma e Carlos Portas, que teria uma visão privilegiada e alargada pela experiência 
adquirida nas anteriores participações em eventos internacionais. Constituiu-se mais 
tarde um Secretariado Provisório, que além da anterior comissão organizadora, 
integrou ainda Carlos Frazão e Weber de Oliveira. O grupo era cada vez mais alargado, 
composto não só por engenheiros agrónomos, mas também por regentes agrícolas, 
que mais tarde viriam a ter o título de engenheiros técnicos agrários (Corpos Sociais da 
APH 2000-2002, 2001). 
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Nestas reuniões era cada vez mais notória a necessidade de fundar uma 
associação interclassista, com todos aqueles que se dedicavam à horticultura e que 
tinham os mesmos objetivos. A hipótese de uma inserção na Sociedade de Ciências 
Agrárias de Portugal (SCAP) foi complicada, uma vez que esta só admitia como 
associados engenheiros agrónomos ou silvicultores. A solução encontrada foi a criação 
da Associação Portuguesa de Horticultura, como Secção Especializada da SCAP, 
finalmente formalizada a 7 de junho de 1976. A primeira reunião formal da nova 
associação decorreu a 23 de julho, onde cerca de trinta pessoas elegeram a primeira 
Direção. Carlos Portas, associado número um, foi nomeado Presidente, José Dias 
Carreiro, Vice-presidente para a Floricultura, Manuel Figueiredo, Vice-presidente para 
a Horticultura, José Suspiro, Secretário, Manuel Gonçalves Rodrigues, Martin Stilwell e 
José Barrote, Vogais (Corpos Sociais da APH 2000-2002, 2001). 

A APH foi criada como uma associação técnico-científica, pois não havia em 
Portugal muitas pessoas ligadas ‘à ciência’. A ideia era mesmo de poderem vir a ser 
associados ‘indivíduos com diferentes formações académicas, mas empenhados nas 
mesmas atividades, sendo neste caso a sua admissão condicionada a apresentação de 
proposta por dois ou mais sócios efetivos’ (Corpos Sociais da APH 2000-2002, 2001). O 
alargamento da APH a associados de diferentes formações académicas, empresários, 
produtores, estudantes e todos aqueles que se interessam pela Horticultura, foi o que 
fortaleceu a APH e que a tem enriquecido até ao presente. 

Embora inicialmente a APH abrangesse só as plantas herbáceas comestíveis e as 
plantas ornamentais, em 1984, após várias reuniões para o seu alargamento para o 
sector da fruticultura, a associação passou a designar-se Associação Portuguesa de 
Horticultura e Fruticultura (APHF). A Horticultura em sensu lato passou a ser 
considerada na APH em 1991, com a inclusão da viticultura, retomando o nome inicial 
de Associação Portuguesa de Horticultura (APH). Em 2004, foi criada a Vice-presidência 
para a olivicultura, passando a Direção a ser formada por cinco Vice-presidentes: 
horticultura herbácea, fruticultura, horticultura ornamental, viticultura e olivicultura. 

Em 1991, a APH se constituiu-se como sociedade comercial, com estatutos 
próprios publicados em Diário da República, pois começaram a sentir-se dificuldades 
de natureza legal para desenvolver a sua atividade. Em 1999, foi reconhecida como 
pessoa coletiva de utilidade pública. 

 

A internacionalização da APH 

A formação da APH assim como a intenção de se associar à ISHS foi noticiada na 
Chronica Horticulturae (revista da ISHS), através de Carlos Portas, correspondente em 
Portugal desde 1975. Portugal já estava representado no Council da sociedade desde 
1961, embora sem participações ativas. Em 1976, Carlos Portas presidente da APH, 
participa pela primeira vez no Council da ISHS em Florença, Itália, como representante 
da APH (Reis & Portas, 2010). 
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Em 1979, a APH realiza em Évora o ‘1st International Symposium on Production of 
Tomatoes for Processing’, e desde essa data sucedem-se mais 16 eventos 
internacionais, entre congressos e simpósios, organizados sob a égide da ISHS (Reis & 
Portas, 2010). 

As relações com a congénere espanhola Sociedad Española de Ciencias Hortícolas 
(SECH), que se fundou cerca de seis anos mais tarde que a APH, foram estreitadas com 
as participações dos dois países no Council da ISHS e com uma delegação da APH ao 1.º 
Congresso da SECH, que decorreu em Valência, em 1983, esboçando-se já nessa altura, 
a hipótese de atividades de cooperação (Corpos Sociais da APH 2000-2002, 2001). 

No seguimento destas ligações, realizou-se em Lisboa (1990) o I Congresso 
Ibérico de Ciências Hortícolas, que com uma periodicidade quadrienal, alternadamente 
em Portugal e em Espanha, tem continuado a ser realizado. A sétima edição decorrida 
em agosto de 2013 foi organizada pela primeira vez em conjunto com as sociedades 
ibéricas de agroengenharia, com o objetivo de juntar sinergias. 

Além dos Congressos Ibéricos de Horticultura, a APH tem também organizado 
em colaboração com a SECH eventos mais especializados, como os Simpósios Ibéricos 
de Maturação e Pós-colheita, desde 1993 e as Jornadas Ibéricas de Horticultura 
Ornamental, desde 2002.  

A organização ibérica de eventos científicos é da maior importância porque 
constitui um forte impulso na troca e aquisição de conhecimentos em toda a 
comunidade científica e técnica e promove intensamente as atividades de Investigação 
& Desenvolvimento no sector. Num tempo de globalização, em que urge pensar 
globalmente e agir localmente, a Península Ibérica tem que juntar esforços e caminhar 
lado a lado para conseguir alcançar o nível de qualidade e conhecimentos técnico-
científicos que lhe permita alcançar os seus objetivos e aproveitar as magníficas 
condições edafoclimáticas que possui. 

A parceria com a SECH culminou com o XXVIII IHC (IHC Lisboa 2010) que 
decorreu em 2010, em Lisboa e foi um marco na Horticultura ibérica e internacional. 
Foi o segundo IHC com maior número de participantes (3434) provenientes de 100 
países, onde foram apresentadas 4569 comunicações distribuídas por 9 colóquios, 18 
simpósios, 14 seminários, 17 sessões temáticas e 26 workshops (Monteiro, 2010). A 
Presidência do congresso foi partilhada por António Monteiro, de Portugal (Presidente 
da APH de 1988 a 1992) e Victor Galán Saúco, de Espanha.  

Nesta mesma data, António Monteiro foi eleito Presidente da ISHS por um 
mandato de quatro anos, sendo o primeiro português e sócio da APH a exercer este 
cargo, outro feito histórico para a Horticultura nacional. 
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As atividades da APH 

Os objetivos que presidiram à formação da APH têm sido atingidos, o que se 
pode avaliar, entre outros, pelo elevado número de eventos que têm sido realizados 
com grande participação e que assumem um lugar de destaque na divulgação do 
conhecimento científico. 

A APH tem organizado eventos e publicado as respetivas comunicações, não de 
uma forma isolada, mas cada vez mais em colaboração com entidades nacionais e 
internacionais. Com estas parcerias dinâmicas, coordenando e conjugando 
conhecimentos e esforços é possível realizar tarefas mais complexas e com mais 
qualidade e, consequentemente, com maior impacto para a sociedade. Isto é ainda 
mais importante em períodos de crise, como o que agora se atravessa, de forma a 
garantir a sustentabilidade do sector, num mercado cada vez mais competitivo. A 
interação é um fator crítico a diferentes níveis, como forma de potenciar o contacto 
entre os geradores de conhecimento e os técnicos, a tecnologia e o sector empresarial 
e, ainda, os sectores comerciais e produtivos. Esta é, certamente, uma das razões do 
sucesso da APH. 

É em 1977, que se realiza o primeiro evento nacional da APH: o 1.º Colóquio 
Nacional de Horticultura e Floricultura, que teve lugar no Jardim e Museu Agrícola do 
Ultramar, Lisboa. Em 1979, foram publicadas pela primeira vez as atas com as 
comunicações apresentadas, (Portas e Frazão, 2011). Este foi o primeiro de 37 
colóquios, 15 congressos, 17 simpósios, 5 seminários, 19 jornadas, 9 encontros, 22 
visitas e 3 cursos que se têm realizado ao longo dos 37 anos de existência da APH. 

Em 2003, é iniciada a série ‘Actas Portuguesas de Horticultura’ em que se editam 
as comunicações apresentadas nos eventos, anteriormente publicadas em edições 
individualizadas. Já foram editados 22 números desta série, que, atualmente, se 
publicam em formato digital. 

 

Da Folha Informativa à Revista da APH 

Estava-se em 1981, no 5.º ano de vida da APH quando, com grande empenho da 
Direção, foi editado o primeiro número da Folha Informativa, um pequeno boletim que 
tinha a função de informar os associados sobre os problemas, projetos e realizações da 
APH, bem como sobre a Horticultura em Portugal e no resto do mundo. A Folha 
Informativa era publicada com 4 páginas de formato A5, com impressão a verde 
(Marreiros, 2001). 

A partir do número 12 (1985), a Folha Informativa passou a ser publicada com 
duas cores: o verde e o preto. Em janeiro de 1989, a Folha Informativa duplicou de 
tamanho (A4), consolidando, número após número, o seu lugar de informação 
associativa e técnica do sector. A Folha Informativa atingiu a maioridade em 1999 
tendo, a partir do número 56, aumentado o número de páginas, com capa 
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policromática e artigos técnicos. Mas a evolução, felizmente, não ficou por aqui e 
aconteceu à medida que foi possível, com o empenho e dedicação dos editores da 
revista. Assim, em 2001, iniciavam-se as comemorações dos 25 anos da APH e é 
editado o n.º 64, com o nome de Boletim Informativo, mantendo o formato anterior e 
aumentando novamente o número de páginas. O número 80 da revista surgiu em 
2005, com nova imagem e novo nome, o de Revista da APH, designação que ainda hoje 
se mantém. O conteúdo do Boletim Informativo já tinha características que lhe 
permitiram adquirir esta nova designação, com a introdução de pequenas alterações, 
nomeadamente entrevistas, artigos de opinião e mais notícias sobre o ‘Mundo 
Hortícola’ (Direção da APH, 2010). 

A revista já teve oito Diretores que, por inerência de funções, são os Presidentes 
da Direção e seis Editores. Bugalho Semedo e Carlos Portas foram, respetivamente, 
Diretor e Editor da Folha Informativa, do n.º 1 ao n.º 6 (1981-1983) (Marreiros et al., 
2001). 

A Revista da APH continua a ser o principal veículo de informação da associação, 
tendo sido recentemente publicado o n.º 112. As novas tecnologias de informação e 
comunicação como o site (www.aphorticultura.pt) e as redes sociais 
(http://www.facebook.com/aphorticultura) exercem também essa função, alargada a 
um público-alvo muito mais extenso, que até ultrapassa fronteiras. 

 

O futuro… 

É muito gratificante quando se relata uma ‘vida’ cheia de sucessos, publicamente 
reconhecidos, que só foram possíveis pela dedicação, esforço e vontade de fazer cada 
vez mais e melhor por parte dos dirigentes da APH, e pela participação dos seus 
associados nas atividades que foram sendo organizadas nos 37 anos da sua existência, 
permitindo que os objetivos que presidiram à sua constituição tenham sido 
alcançados. 

Todas as colaborações e ligações que a APH continua a privilegiar, têm 
demonstrado que os resultados obtidos são acrescidos de valor, tão necessários neste 
período conturbado pelo qual estamos a passar e são também o que nos distingue e 
fortalece para o futuro. Todavia, o associativismo também só vingará e terá resultados, 
se houver uma gestão cada vez mais profissional, com mais participação e intervenção 
dos seus associados. 

A APH é um motivo de orgulho para os seus fundadores e para todos aqueles 
que lhes sucederam, pois a resposta dos associados aos diferentes eventos e 
atividades é prova disso. Em boa hora fundaram uma associação interclassista com 
vitalidade e com a preocupação constante de inovação e debate de novas ideias, com 
vista à sustentabilidade da Horticultura nacional, em estreita ligação com os diferentes 
sectores de atividade. 

http://www.aphorticultura.pt/
http://www.facebook.com/aphorticultura
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A tentativa de alargar a proveniência geográfica dos membros dos órgãos sociais 
é outra característica que nos distingue e que tem dado bons ‘frutos’, ajudando a 
promover a descentralização da organização de eventos e disseminando a APH por 
todo o país. 

Importa manter a APH cada vez mais ativa e interveniente, pelo que é nos jovens 
associados que depositamos a esperança de que embora seguindo o caminho trilhado 
nestes 37 anos, podem e devem mostrar que são capazes de inovar e fazer cada vez 
mais e melhor. As dificuldades que surgirem devem ser consideradas como desafios e 
as necessidades que irão sentir como novas oportunidades. 
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As Ciências Hortícolas em Portugal nas últimas quatro décadas 

Isabel de Maria Mourão 

Escola Superior Agrária de Ponte de Lima/Instituto Politécnico de Viana do Castelo; 
Centro de Investigação de Montanha (CIMO); APH. isabelmourao@esa.ipvc.pt 

A horticultura 

A horticultura no seu sentido lato (áreas da fruticultura, viticultura, 
olericultura/horticultura herbácea, plantas ornamentais e plantas aromáticas e 
medicinais) foi, desde sempre em Portugal, uma importante actividade económica, o 
que não é alheio ao tipo de dieta Mediterrânica do País. Em algumas regiões assumiu 
uma relevância económica e social que ainda hoje se destaca, sendo exemplo as 
regiões vitivinícolas e de produção de azeite, as regiões de produção de fruta no 
Ribatejo-Oeste, os laranjais do Algarve, a zona das ‘masseiras’ no litoral norte e a zona 
‘saloia’ no Oeste. 

Inserida num sistema de agricultura de subsistência, a horticultura foi crescendo, em 
modo acelerado, para uma economia de mercado, mas quase sempre com um cariz de 
empresa familiar. A especialização e os conhecimentos técnicos impuseram-se, desde 
meados do século passado, dando origem progressivamente a empresas de média e 
grande dimensão. O sector da horticultura é, actualmente, um dos sectores da 
agricultura mais organizado, economicamente mais dinâmico, e com maior impacto no 
emprego e na exportação. Na estrutura da produção agrícola em 2007 (GPP, 2007), os 
“vegetais e produtos hortícolas” (incluindo os hortícolas frescos, as plantas e flores) 
constituíam a componente com maior peso na agricultura portuguesa. O valor destes 
produtos na produção agrícola nacional aumentou de 16,0% no período de 1996-2000, 
para 20,4% no período de 2001-2005, representando a produção vegetal 59% da 
produção agrícola em ambos os períodos. Este aumento deve-se sobretudo ao 
comportamento dos produtos hortícolas frescos que evidenciaram a subida mais 
expressiva, de 10,5% para 13,6% (GPP, 2007). Em 2010 os “vegetais e produtos 
hortícolas” representavam 20,5% da produção agrícola Nacional, seguidos do vinho 
(13,9%), frutos (12,2%), azeite (2,1%) e batata (1,6%) (GPP, 2012). Relativamente à 
balança agro-alimentar portuguesa em 2009, as culturas hortícolas representavam 
4,1% das entradas e 4,8% das saídas e o sector dos frutos representava, 
respectivamente, 7,2% e 7,0% (OMAIAA. 2009). Em 2013, os produtos hortofrutícolas 
estão incluídos nas estratégias para a competitividade a nível nacional, e são 
apontados como uma das alavancas para reduzir a dependência alimentar do país e 
aumentar as exportações. 

As ciências hortícolas 

O desenvolvimento das sociedades é conduzido pelo conhecimento científico que é 
alcançado através da investigação, fundamental ou aplicada, que dão origem a novas 
tecnologias. No conjunto dos vários sectores económicos, a especificidade da 
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agricultura implica que se estabeleça uma estreita ligação entre a investigação 
aplicada, orientada para solucionar problemas da produção, o desenvolvimento de 
novas tecnologias e materiais e, por fim, a implementação pelas empresas agrícolas.  

As ciências hortícolas em Portugal foram sendo desenvolvidas por diversos professores 
do Instituto Superior de Agronomia/Univ. Técnica de Lisboa (ISA/UTL, recentemente 
Univ. de Lisboa) e técnicos especialistas da Estação Agronómica Nacional (EAN), 
destacando-se o ilustre Prof. Joaquim Vieira Natividade (EAN, Alcobaça) e o Dr. Alberto 
Gardé (EAN; PhD da Univ. de Londres, na área da horticultura herbácea). No entanto, o 
primeiro doutorado em horticultura no ISA/UTL, foi o Prof. Carlos Portas, em 
horticultura herbácea, em 1971, tendo o seu trabalho sobre crescimento radicular de 
plantas hortícolas (Portas e Taylor, 1976) sido citado por Russell (1977). Na década 
seguinte de 80-89 (séc. XX) ocorreu um significativo aumento de doutorados, que foi 
exponencial nas décadas seguintes (quadro 1), muitos deles realizados em 
universidades estrangeiras. Os doutoramentos realizados de 1990 a 1995 reflectiram o 
impacto do ciclo de formação a médio prazo apresentado à JNICT em 1986/87, no 
âmbito do Programa Mobilizador (Portas, 2001). Salienta-se que dos 40 doutorados 
em horticultura, entre 1971 e 2001, apenas 8 não estavam na carreira docente (Portas, 
2001), tendência que aumentou significativamente nos anos seguintes, 
designadamente a nível dos técnicos dos laboratórios do estado e das empresas.  

Das áreas com maior tradição na investigação em Portugal, a fruticultura e a viticultura 
estiveram sempre presentes nos temas das dissertações, enquanto a 
olericultura/horticultura herbácea se salientou nas últimas duas décadas (Fig. 1) o que, 
naturalmente, reflecte o desenvolvimento desta área na conjuntura da produção 
vegetal nacional já referida. 

 

Quadro 1 - Número de doutorados em horticultura, instituição de ensino superior 
onde o grau foi obtido (ou País) e área, para as últimas quatro décadas em Portugal. 

Anos 
Doutoramentos 
(Nº) 

Instituição (1) 

1970-79 
(1971) 

1 ISA: 1 

1980-89 (2) 7 
ISA: 4, UTAD: 1, 
UEv: 1, UAç: 1 

1990-99 (2) 27 
ISA: 14, UTAD: 6, 
UAlg: 4, UEv: 2, UAç: 1 

2000-09 76 
ISA: 48, UTAD: 17,  
UAlg: 5, UEv: 3, UP: 3 

(1) ISA: Instituto Superior de Agronomia/UTL; UTAD; Univ. Trás-os-Montes e Alto Douro; UEv: 
Univ. Évora; UAlg: Univ. Algarve; UAç: Univ. Açores; UP: Univ. Porto. 
(2) Portas (2001).  
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Figura 1 - Áreas de horticultura em que se realizaram os doutoramentos em Portugal 
(número), nas últimas quatro décadas: F: fruticultura; V: viticultura; O: olericultura / 
horticultura herbácea; PO: plantas ornamentais; PAM: plantas aromáticas e medicinais; T: 
temas transversais. 

 

A internacionalização da investigação 

A internacionalização, essencial no sistema de investigação e desenvolvimento, não 
era fácil de alcançar no período que antecedeu o 25 de Abril de 1974, o que não 
impediu alguns dos investigadores portugueses de ultrapassarem diversas dificuldades 
com o objectivo de participarem na dinâmica da investigação internacional. Portugal 
associou-se oficialmente à International Society for Horticultural Science (ISHS) em 
1961, tendo sido nomeados pelo Ministério da Agricultura como primeiros 
representantes nacionais no Council da ISHS, o Prof. Joaquim Vieira Natividade, o Dr. 
Alberto Gardé e, ainda o Eng.º Weber de Oliveira (JNF, Lisboa), para o período de 
1960/64 (Portas, 2010). A primeira participação Portuguesa num congresso 
internacional da ISHS ocorreu no XVII International Horticultural Congress (IHC) em 
1966 (Maryland, USA), com a única participação do Prof. Carlos Portas, que também 
assumiu as funções de presidente da organização da primeira realização da ISHS em 
Portugal, em colaboração com a Associação Portuguesa de Horticultura (APH), que 
decorreu em 1979, em Évora, o 1st International Symposium on Prodution of Tomatoes 
for Processing. Nas décadas de 80 e 90 (séc. XX) apenas se realizaram em Portugal, 
respectivamente, dois e três eventos deste nível e, na primeira década deste século, o 
número de simpósios internacionais da ISHS realizados em Portugal foi de dez (Fig. 2). 
O culminar das relações internacionais no âmbito da horticultura, ocorreu em 2010, 
com a realização do XXVIII IHC, em Lisboa, com o Prof. António Monteiro (APH, 
Portugal) e o Dr. Victor Galán Saúco (SECH, Espanha) como presidentes da organização 
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e o Prof. Luís Rallo como presidente da Comissão Científica. Este congresso da ISHS foi 
o que inclui uma maior participação científica de 100 países, com cerca de 4500 
comunicações, das quais 4,5% foram de investigadores portugueses (Rallo, 2011). A 
presença ibérica foi importante nos seguintes simpósios: pequenos frutos com 30 
comunicações num total de 298 (30/298), pós-colheita com 83/451, estufas com 
48/228, olivicultura com 57/126, fruticultura com 25/166, recursos genéticos com 
53/275, horticultura biológica com 35/184, rega e clima com 38/105, e viticultura e 
clima com 45/159 (Rallo, 2011). 

 

 

Figura 2 - Número de doutorados em horticultura e número de eventos técnico-científicos 
realizados em Portugal, nas últimas quatro décadas, de âmbito internacional com a 
International Society for Horticultural Science (ISHS) e de âmbito ibérico ou nacional, 
organizados pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH). 

A partilha do conhecimento em Portugal  

Os eventos técnico-científicos realizados em Portugal, de âmbito nacional ou ibérico, 
organizados pela APH em parceria com outras entidades e instituições, considerando 
os congressos, simpósios, colóquios, encontros e jornadas, tiveram início em 1977, 
com a realização do 1º Colóquio Nacional de Horticultura e Floricultura, em Lisboa. De 
uma forma surpreendente realizaram-se na década de 80 (séc. XX) um total de 17 
eventos técnico-científicos, que assim continuaram a ser organizados nas décadas 
seguintes (Fig. 2). A realização destes eventos em Portugal reflectiu o empenho dos 
investigadores nacionais e das suas ligações com o sector produtivo, uma vez que o 
modelo de investigação em horticultura, terá de ser de produção conjunta de 
conhecimento, onde as várias formas de actuação entre investigadores, profissionais, 
gestores de empresas e consumidores, são consideradas valiosas no contributo para a 
produção de conhecimento (Mourão, 2011). 
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Os projectos de investigação 

O financiamento da investigação, essencial para a sua concretização, era 
tradicionalmente da responsabilidade do Estado. No entanto, bons exemplos de 
financiamento em parceria com as empresas privadas surgiram já na década de 70 
(séc. XX), como o projecto de investigação e desenvolvimento tecnológico METI 
(Mecanização da Cultura do Tomate para Indústria), apresentado pela Universidade de 
Évora (1974-1985), com financiamento parcial da Junta Nacional de Investigação 
Científica e Tecnológica (JNICT), em parceria com várias empresas de tomate (Sugal, 
Copsor, Caia, Eta e mais tarde o grupo Acil-Fit) e em estreita ligação com a divisão 
agrícola da H. J. Heinz em Portugal (Portas et al., 2010).  

Na década de 90 (séc. XX), a intensidade da investigação agrária nacional, despesa da 
investigação agrária pública em relação ao VAB agrícola e florestal era muito baixa. Em 
1990, este valor era de 1,18%, o que não atingia ainda a média do conjunto dos países 
da OCDE no início dos anos setenta (1,23%) (Reis, 2009). Em 1990 a investigação 
privada tinha um peso muito pequeno, cerca de 5%, enquanto em alguns países mais 
desenvolvidos da OCDE este indicador ultrapassava os 50%, embora tenha aumentado 
em Portugal para 12,7% em 2009 (Reis, 2009).  

A par dos projectos de investigação directamente financiados pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT), o aumento da participação privada na investigação foi 
impulsionado pelos programas PAMAF-IED e AGRO 8.1, sendo que as actividades do 
PAMAF-IED, que decorreram entre 1995 e 2000, representaram 30% a 35% de toda a 
actividade de I&D do sector agro-rural. A participação das entidades do ensino 
superior (incluindo os centros privados de I&D) reflectiu uma tendência de 
crescimento, absorvendo 43% dos fundos e 44% dos recursos humanos. Destes, 
salientaram-se o ISA/UTL, a UTAD, a UEv e as Escolas Superiores Agrárias que 
mobilizaram, respectivamente, 10%, 5%, 5% e 6% dos recursos humanos (Reis, 2009). 
O PAMAF-IED foi referido como um bom exemplo de investigação direccionada para as 
necessidades específicas dos utilizadores e da transferência tecnológica, tendo ainda 
sido responsável por cerca de 20% dos doutoramentos realizados ou reconhecidos no 
domínio das ciências agrárias (Reis, 2009). 

Em 2000, foi atingida uma dimensão e importância sem paralelo no sector agrícola, 
tendo sido financiados pelo Ministério da Agricultura 229 projectos de IED, num total 
de 6,5 milhões de contos, cooperando em cada projecto, em média, quatro 
instituições diferentes, envolvendo cerca de 1800 investigadores, professores e 
técnicos nas equipas técnico-científicas (Amaral, 2000). Para além da concretização 
dos objectivos dos projectos, foi igualmente considerada muito positiva a cooperação 
estabelecida entre as equipas das diferentes instituições, criando ligações que abriram 
caminho para futuras actividades conjuntas, com vantagens para as entidades 
envolvidas e para os seus utilizadores (Amaral, 2000). 
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O futuro 

A horticultura é uma tecnologia cada vez mais dependente do conhecimento científico 
e da inovação, nomeadamente para o desenvolvimento e sustentabilidade da 
actividade produtiva e esta é sem dúvida a visão e o impulso que o Prof. Carlos Portas 
nos presta desde há mais de 40 anos. 

O futuro da investigação está bem definido no ‘Livro Verde - Dos Desafios às 
Oportunidades: Para um Quadro Estratégico Comum de Financiamento da 
Investigação e Inovação da UE (COM, 2011) e, em linha com a ‘Estratégia Europa 
2020’, deverá facilitar a implementação de soluções inovadoras capazes de responder 
aos mais urgentes desafios da sociedade: a insegurança alimentar, as alterações 
climáticas, a escassez de recursos e a falta de coesão social. A fim de enfrentar e 
superar estes grandes desafios da agricultura e dos sistemas alimentares, será 
necessário utilizar actividades de investigação inter e transdisciplinares, que 
reconheçam e trabalhem com os ecossistemas naturais e os serviços que prestam, com 
o objectivo de criação a longo prazo de crescimento económico e estabilidade, dentro 
de um sistema que minimize o impacto ambiental e garanta o desenvolvimento social. 
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Estudo das raízes de plantas cultivadas em Portugal – anos 1940 a 1990 

Maria do Rosário Gamito de Oliveira 
Universidade de Évora 

 

Embora existam referências mais antigas a estudos sobre raízes, só nos anos 20 estes 
tiveram um caracter mais científico a partir dos trabalhos de J.E. Weaver da 
Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos da América, os quais, usando 
predominantemente o método da escavação, estudaram os sistemas radicais1 de 
várias culturas herbáceas (Weaver,1926; Weaver e Bruner, 1927). 

Os trabalhos de Weaver provocaram um novo interesse no campo dos estudos eco-
morfológicos dos sistemas radicais, ou seja, em estudos sobre a influência dos factores 
ambientais no desenvolvimento das raízes. Reconheceu-se então que, para a validação 
de algumas observações de natureza puramente fisiológica era importante conhecer o 
comportamento das raízes sob diferentes condições edafo-climáticas e em resposta a 
diferentes técnicas culturais. 

Hoje em dia é assumido que o conhecimento da dinâmica de enraizamento das 
culturas é fundamental para uma aplicação racional e eficaz da água e dos nutrientes 
e, consequentemente, para uma agricultura sustentável.  

No entanto, quer devido à variabilidade dos sistemas radicais, a qual torna tão difícil o 
seu estudo num meio tão complexo como o solo, quer devido à morosidade dos 
métodos usados na colheita e tratamento das amostras, os estudos sobre raízes foi 
durante muito tempo relegado para um segundo plano. 

Na bibliografia portuguesa destacam-se vários trabalhos sobre sistemas radicais 
(revisão feita em Portas, 1970), incidindo a sua maioria em culturas arbóreas e 
arbustivas. Iniciados com os estudos em oliveira (Oleaeuropal L) por Durão (1943), 
seguem-se os trabalhos de Correia (1962) em macieira (Maluscummunis L.), de Silva 
(1960) em cacaueiro (Theobromacacao L.) e em cafeeiro (Coffea arábica L.), de Vaz 
(1961) e de Moreira (1961) ambos  sobre os sistemas radicais do cafeeiro ( Coffea 
canéfora Pierre) e de Coutinho e Sequeira (1968) em laranjeira (Citrus sinensis L.). 

O trabalho realizado por Portas (1970), para a sua dissertação de doutoramento, sobre 
o comportamento dos sistemas radicais de algumas culturas hortícolas em diferentes 

                                                           
1 O termo sistema radical em vez de radicular, para designar o conjunto total de raízes de uma 
planta (à semelhança da distinção feita pelos franceses entre système racinaire e système 
radiculaire) foi introduzido na literatura científica portuguesa pelo Prof Carlos Portas 

Em culturas lenhosas destacam-se, no período em análise, os trabalhos de Fabião 
(1986) e Fabião et al (1985 e 1987) em eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) os quais 
representaram uma nova óptica em estudos dos sistemas radicais, a da quantificação 
da biomassa radical em povoamentos florestais. 
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condições de solo, foi o pioneiro nos estudos de raízes em plantas herbáceas. Neste 
âmbito e ainda na mesma época salientam-se os trabalhos em milho e em tomateiro 
por Portas e Taylor (1978) e ainda, sobre este último, um estudo em condições de 
sementeira directa (Portas, 1979). 

Estes trabalhos tiveram continuidade na Universidade de Évora, pela iniciativa do Prof. 
Carlos Portas com a criação de uma escola de estudos de raízes à qual se juntaram 
vários investigadores. São dessa altura os trabalhos: em beterraba por Albuquerque 
(1980); sobre várias culturas forrageiras, pratenses e arvenses por Oliveira (1988 e 
1991) e Oliveira e Portas (1989, 1990 e 1993); em tomateiro por Calado (1991) e 
Oliveira et al (1996). 

São sem dúvida os trabalhos do Prof. Portas e o reconhecimento que os mesmos 
tiveram a nível internacional que levam a um reinício do interesse nos estudos das 
raízes, com mais relevância na Universidade de Évora, onde o Prof. Portas orientava o 
Departamento de Fitotecnia, mas também noutras universidades do País.  

A procura de técnicas mais expeditas e por conseguinte menos morosas na obtenção 
dos parâmetros radicais, sem prejuízo da qualidade dos dados obtidos, pela 
preservação do ambiente natural do solo, levou a que fosse construído na herdade da 
Mitra da Universidade de Évora uma infra-estrutura - o rizotrão - que permitia seguir in 
situ o crescimento e desenvolvimento das raízes, através de paredes de vidro que 
envolviam grandes contentores onde as plantas cresciam. O rizotrão, construído à 
imagem de outros existentes em centros de investigação internacionais, foi mais tarde 
abandonado, não só por lhe ter associados problemas de ordem técnica que não 
permitiram manter a fiabilidade dos dados obtidos, conforme era premissa do grupo 
de investigação, mas também por terem surgido métodos mais expeditos para o 
estudo in situ das raízes. 

Nos últimos anos do período em análise e apenas na Universidade de Évora contavam-
se duas dissertações de doutoramento orientadas pelo Prof. Portas: Oliveira (1988) e 
Calado (1991). 

A maior parte dos métodos então utilizados em estudos sobre raízes baseavam-se no 
princípio de separação e lavagem das raízes do solo, sendo portanto de natureza 
destrutiva, tanto para o sistema radical, como para o ambiente em estudo. 

Com o aparecimento da moderna tecnologia digital, parte do esforço envolvido na 
quantificação de características radicais foi consideravelmente amenizado, com a 
introdução de “softwares” de análise de imagens, que além de automatizar o 
processo, antes realizado manualmente, possibilitam obter novas informações 
morfológicas. 

A evolução da metodologia usada na quantificação das características radicais foi e 
ainda é uma constante da escola das raízes criada na Universidade de Évora pelo Prof 
Portas. A utilização de minirizotrões, associados a endoscópios com câmaras 
fotográficas e câmaras vídeo, e o recurso a tecnologias digitais representou um grande 
avanço nos estudos sobre a dinâmica de raízes finas em condições naturais. A 
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experiência da equipa na utilização desta tecnologia permitiu que fossem realizados 
vários trabalhos de dissertação de mestrado: Rasquilha (1997); Ramos (1998) e Matos 
(1998) e duas dissertações de doutoramento: Machado (2002) docente da 
Universidade de Évora e Brasil (2005) estudante de doutoramento da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. 

Os estudos mais recentes têm incidido sobre os sistemas radicais de árvores adultas e 
jovens de sobreiro na medida em que o conhecimento da relação entre o sistema 
radical e a parte aérea da árvore representa um contributo importante na percepção 
da dinâmica dos ciclos da água e do carbono nos ecossistemas florestais. 

Outro dos muitos contributos importantes, é o da redução do desequilíbrio a que a 
árvore fica sujeita, quando submetida a situações de stress, como os casos de seca, 
transplantação e más práticas agrícolas e florestais. Estes trabalhos realizados com 
recurso a escavação manual, complementada por um método semi-mecânico e 
posterior digitalização das raízes expostas (através de um digitalizador tridimensional 
de campo magnético), permitem reconstruir a arquitectura do sistema radical da 
árvore sendo objecto de uma dissertação de doutoramento em fase de conclusão. 

 

Esta experiência acumulada, que vai muito para além do período em análise, tem tido 
o acompanhamento interessado do Prof. Portas, como não poderia deixar de 
acontecer. Dela resultou a participação da Universidade de Évora em dois capítulos - 
Oliveira et al (2000) e Van Noordwijk et al (2000) - do livro “Root Methods: A 
Handbook”, publicação da Springer-Verlag (Heidelberg). 
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O 6º grupo de disciplinas: alguns comentários 

Pedro Aguiar Pinto 

A comissão organizadora do seminário “O Homem, a Universidade e a Sociedade” 
convidou-me gentilmente para contribuir com um texto com o título supra. Desde logo 
acedi, por razões que espero se tornem evidentes. 

A fronteira da minha intervenção é o 6º grupo de disciplinas e interpreto os 
comentários que me são pedidos como um testemunho da minha experiência no 6º 
grupo com o Prof. Carlos Portas. Um testemunho é o relato de uma experiência e a 
experiência implica a inteligência do sentido das coisas2. 

Começo, por isso, por dirigir o meu olhar para a vida do Prof. Carlos Portas, em 
particular para a senda que o trouxe de volta ao Instituto Superior de Agronomia e 
aqui, ao 6º grupo de disciplinas. Antes disso, parece-me necessário, para os mais novos 
e para os leitores do futuro, definir sucintamente a categoria 6.º grupo de disciplinas. 
Sempre que necessário, terei que fazer referência ao meu percurso académico, porque 
a experiência pessoal resulta de vidas que se cruzam, acompanham, separam, numa 
recorrência longa. 

É na reforma de 1952 que as cadeiras antigas passam a receber a designação de 
disciplinas e a serem arrumadas em Grupos e Secções. 

O 6º grupo de disciplinas 

Assim, o 6º grupo de disciplinas agrupava as disciplinas de Agricultura e Máquinas 
Agrícolas, Culturas Arvenses e Motores e Cultura Mecânica na Secção de Agricultura e 
as disciplinas de Horticultura e Arboricultura e Viticultura e Ampelografia na Secção de 
Horticultura, Arboricultura e Viticultura. Esta arrumação concluiu um processo de 
sucessivos ajustamentos que são feitos no plano de estudos de Engenharia 
Agronómica desde a fundação do Instituto Superior de Agronomia em 1911. Na 
véspera desta reforma o plano de estudos de Engenharia Agronómica incluía estas 
mesmas cadeiras já com uma arrumação muito semelhante: a 10ª, 11ª e 12ª cadeiras, 
eram respectivamente, a Agricultura Geral, Culturas Arvenses e Máquinas Agrícolas, a 
Arboricultura e Horticultura e a Ampelografia e Viticultura. Motores e Cultura 
Mecânica era o 8º curso complementar. A reforma de 1952 dura, no seu essencial, até 
1990 e o 6º grupo de disciplinas subsiste mesmo após a criação dos departamentos em 
1992, porque define grupos de disciplinas com afinidades pedagógicas e científicas, 
necessários principalmente para a abertura de concursos académicos. O 6º grupo de 
disciplinas extingue-se em 2009 com a penúltima revisão dos Estatutos do ISA. É, 
portanto, uma realidade que dura 57 anos. 

                                                           
2
 Giussani L. O sentido religioso. 2000. Verbo. 204p. 
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Esta rápida resenha histórica3 serve para localizar no tempo o contexto da vida 
académica do Prof. Portas. Aos 17 anos com que entrou no ISA, a reforma de 1952 
estava ainda a dar os primeiros passos. Terá sido aluno, nas cadeiras do 6ª grupo dos 
Profs.Carlos Helbling, Ponciano Penim, André Navarro, Luís Costa e Sousa e Carlos 
Marques de Almeida. 

Toda a sua vida académica decorre, portanto, no contexto do 6º grupo de disciplinas. 

As culturas 

O que caracteriza o 6º grupo de disciplinas? ou melhor, o que caracteriza as disciplinas 
do 6º grupo de disciplinas? No plano de estudos de 1952 são disciplinas no 3ª ano, 
exactamente no ano mediano do curso, que se seguem às cadeiras propedêuticas, 
onde se leccionam as ciências, muitas vezes chamadas básicas. São disciplinas 
aplicadas que, na gíria estudantil recebem a designação conjunta de culturas: as 
culturas. 

O que é que faz com que uma população de plantas possa ser apelidada de cultura. A 
origem latina da palavra, dá-nos a chave: é a cultura, o cultivo, o cuidado, o amanho, a 
técnica cultural. Por isso, o estudo das “culturas” inclui as plantas, o seu 
comportamento em comunidade e as técnicas culturais de produção. Esta é outra 
palavra chave: produção. É comum às culturas a produção, ou seja, a orientação da 
produtividade primária para uma utilização humana. 

Teoria e prática 

O aluno de Agronomia do plano de estudos de 1952  tinha, em geral, uma atracção 
grande por este grupo de disciplinas: seguiam-se a um conjunto de pesadas disciplinas 
“científicas” cuja utilidade não era imediatamente percebida e abriam horizontes de 
contacto com a realidade agrícola que estimulavam o aluno interessado. Digo-o, 
partindo da minha experiência vivida quase vinte anos depois, dado que entrei no ISA 
no Outono de 1972. 

Esta compreensiva atracção pela prática introduz, no entanto, uma dificuldade de 
equilíbrio que o Prof. Joaquim Rasteiro4 já há muito tinha identificado: 

"... quem deseje saber o que é uma agricultura feita com sciencia, olhe para 
uma agricultura sem sciencia: coteje-se a riqueza de Portugal com a doutro 
paiz semelhante, em que os conhecimentos scientificos sejam a base da 
exploração do solo. 

E a riqueza é um resultado bem real e bem tentador!... Não ha, pois, que 
fugir deste asserto, por mais que pessoas mal orientadas gritem aos quatro 
ventos a frase, para eles significativa, de:  - Pratica, muita pratica! - Os 

                                                           
3
 Pinto, P. A. 1992. 1992. 6.º grupo de disciplinas: das raízes ao presente. Agros, LXXV, 1(número 

especial):22-26. 
4
 Rasteiro, J. 1926. 1926.  O ensino da Arboricultura. Agros. II.ª Série. 10:281-288. 
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homens, antes de ser praticos, teem que saber, se quisermos que essa 
pratica não seja cega e surta proveito em qualquer circunstancia. 

O ultimo e capital fim de toda a sciencia é, de facto, a sua aplicação.  Nada 
se faz sem um objecto e sem uma razão.  O estudo deste objecto impõe-se; 
a pesquisa desta razão é indispensável. 

Não ha ensino teorico e ensino pratico. O ensino é um. 

É isto filosofia comesinha.  É isto lógica que se mete pelos olhos dentro...." 

Nos anos 50, durante os quais o Prof. Portas frequentou o ISA, “as culturas eram 
ensinadas com a preocupação de explicar como fazer. O processo descritivo e 
exemplificativo sobrepunha-se ao processo analítico e explicativo”5. 

Ciência com prática 

Outra das características desta vez das pessoas que vieram a ser catedráticos do 6º  
grupo é que, maioritariamente desenvolveram a sua carreira académica inicial noutras 
áreas disciplinares, o que se compreende dada a natureza predominantemente 
empírica do ensino até aí ministrado. 

O Prof. Portas segue este padrão dado que inicia a sua carreira científica pela 
mineralogia da areia no seu relatório final de curso. Porém, na preparação do seu 
doutoramento, inicia um percurso de aproximação às culturas, grão de bico, olival, 
cajueiro, ervilha para indústria, tomateiro, acompanhando a mudança que o Prof. Ário 
Azevedo ia introduzindo no ensino da Agricultura: já não é apenas a descrição da 
cultura como se de um receituário se tratasse, mas a procura de explicações que 
fundamentem e orientem as técnicas culturais seguidas, nomeadamente, em trabalhos 
sobre zonagem agroclimática, dias-grau de crescimento e metodologias de 
planeamento das operações. 

Em 1971 conclui o primeiro doutoramento português em Engenharia Agronómica com 
35 anos e também o primeiro doutoramento no 6º grupo de disciplinas6. 

Universidade americana 

Agregado no ano seguinte e Professor Extraordinário da Universidade de Luanda, está 
na Iowa State University, em Ames Iowa, nos Estados Unidos, como visiting lecturer no 
Department of Agronomy, no ano em que o autor destas linhas entra no Instituto 
Superior de Agronomia pela primeira vez (1972/73). 

                                                           
5
 Monteiro, A. A., C. A. M. Portas e P. A. Pinto. 1995. Reflexões sobre as bases do ensino no ISA. Agros, 

LXXVIII (I):40-42. 
6
 Portas, C. A. M. 1970. Acerca do sistema radical de algumas culturas hortícolas. Imprensa Nacional de 

Luanda. Universidade de Luanda. 243 p. 
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Não fui, por isso, aluno do Prof. Carlos Portas. Na segunda metade da década de 1970 , 
enquanto completava o meu curso de Engenharia Agronómica, o Professor Portas, 
regressa do Iowa para Évora onde participa activamente na restauração da 
Universidade de Évora, passando a Professor Catedrático desta Universidade em 1975. 

Nova sabática na América, desta vez como Visiting Professor no Department of 
Horticulture na University of Guelph (Ontario, Canada) (1978/79). 

Não é inocente a referência a estes dois períodos sabáticos americanos. Decorrem 
também da minha experiência as marcas que se transportam mesmo 
involuntariamente quando se vive de perto a Universidade americana. 

A propósito da Universidade americana não resisto a citar o Prof. Ruy Mayer7 que em 
1916, em companhia do Prof Mário Azevedo Gomes visitou os Estados Unidos da 
América do Norte com o propósito de estudar a organização geral do ensino 
universitário agrícola: 

É pois como complemento da theoria , e nunca como seus antagónicos, que na 
Universidade de Alem-Atlantico se consideram os trabalhos de 
experimentação e applicação… Posta a questão nestes termos, já poderei 
dizer, sem receio de mal-entendidos, que o ensino americano é, na verdade, 
fundamentalmente e essencialmente prático. 

Em 1980, já assistente do 6º grupo de disciplinas inicio o meu programa de 
doutoramento na Universidade da California – Davis e, por isso, não encontro logo o 
Prof. Portas, no seu regresso ao ISA como Professor Catedrático do 6º grupo de 
disciplinas na Secção de Horticultura em 1983. 

Só hei-de regressar em 1985, altura em que conheço pessoalmente o Professor Portas. 

Os discípulos 

Já tinha, aliás, começado a conhecê-lo quando recebi uma carta que me escreveu 
saudando uma apresentação 
de que fui co-autor num 
congresso europeu da batata  
8 

Esta atenção é uma das 
características que encontrei 
na personalidade do Prof. 
Portas. 

                                                           
7
 Mayer, R. 1916. A Universidade Americana. Tip. Anuário Comercial. Lisboa. 32p. 

8
 Loomis, R. S., E. Ng,, P. A. Pinto. 1984. POTATO: Applications of the model. Abst. of Conference papers 

of the 9th Trien. Conf. of the European Association for Potato Research: 336-340 
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Mal cheguei dos Estados Unidos pediu-me que fosse ter com ele ao Instituto Nacional 
de Investigação Agrária, onde tinha recentemente assumido a Presidência, para nos 
conhecermos. Fazia isso com todos os novos colaboradores do 6.º grupo de disciplinas, 
o que não era habitual; de facto a minha anterior experiência era a de um 6.º grupo 
dividido em duas secções, conhecidas entre nós, pelo ocidente e oriente – de acordo, 
com a nossa localização geográfica no edifício principal -. A personalidade e liderança 
do Prof. Portas, que comecei a conhecer nesse dia do Verão de 1985 contribui 
enormemente para um relacionamento e colaboração entre as duas secções 
permitindo uma estratégia concertada das culturas no ISA. 

Este esforço de conglomeração pessoas e interesses diferentes em torno de um 
propósito comum tinha começado desde a sua chegada ao ISA de que eu não sou 
testemunha directa, mas que é bem documentado pela imagem abaixo de uma visita 
de estudo conjunta de todo o 6º grupo de disciplinas ao Posto Experimental de Pegões 
no ano lectivo de 1983-84 (arquivo do Prof. José Pimentel Coelho). 

A sua acção de liderança científica fez-se sentir directa ou indirectamente em muitos 
dos docentes de horticultura de várias universidades portuguesas, irradiando a partir 
do 6.º grupo de disciplinas quer sendo orientador/co-orientador de doutoramento (A. 
Monteiro -ISA, J. Araújo, Rosário Oliveira - UÉvora, F. Martins, E. Rosa – UTAD, J. 
Baptista – U. Açores, para citar apenas alguns) quer apoiando de várias formas os 
percursos académicos de docentes da Secção de Horticultura (J. Silva Dias, Cristina 
Oliveira, Teresa Barros, Carlos Lopes, Filipe Ravara) e também dos docentes da Secção 
de Agricultura (L. Bulhão Martins, José Castro Coelho, D. Luzes, F. Gomes da Silva, P. 
Tenreiro, J. Carlos Ferreira). 

The systems approach 

O reencontro do Prof. Portas com o Instituto Superior de Agronomia coincide com o 
início do ensino de Mestrado. De facto, o Prof Portas faz parte da equipa docente do 
Mestrado em Produção Vegetal desde o início como regente da disciplina de Sistemas 
de Agricultura. 

Foi ele que me introduziu (e a muitos alunos seus do curso de Mestrado e mais tarde 
de licenciatura) à escola do Prof. C. R. W. Spedding9 e me deu a ler pela primeira vez a 
excelente síntese de Raeburn (1984)10 que descrevendo a evolução da Agricultura 
como matéria disciplinar, ao longo da história do homem, estabelece três eras de 
desenvolvimento que me parece conseguir identificar no trajecto académico do Prof. 
Carlos Portas:  

(1) … a era do lavrador , a tradução mais próxima do "husbander", 
caracterizada, sobretudo, pela acumulação gradual, ao longo dos séculos, 
de conhecimentos e técnicas de aplicabilidade local; 

                                                           
9
 Spedding, C. R. W. 1975. The Biology of Agricultural Systems. Academic Press. 261 pp. 

10
 Raeburn, J. R. 1984.  Agriculture. Foundations. Principles and development. John Wiley and Sons., Ltd. 

Chichester.  329 p. 
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(2) … a era da "Ciência com prática", que trouxe à Agricultura a utilização 
de métodos científicos, comuns noutras ciências, que, em muitos casos, 
vieram corroborar e justificar práticas agrícolas de há muito utilizadas ;. A 
cooperação entre ciência e prática nem sempre decorreu/decorre da 
melhor maneira.  Estas dificuldades, se bem que constituam pequenos 
entraves à evolução disciplinar da Agricultura como matéria científica, 
constituem simultaneamente um desafio aliciante.  A maior parte das 
disciplinas científicas desejariam ter ao seu alcance um campo de aplicação 
tão imediato como o que está ao dispôr da Agricultura; 

(3) em 1975 inicia-se uma era de "sistemas e estratégias".  Os grandes 
sucessos alcançados com a era da Ciência e prática, ao mesmo tempo que 
solucionaram parte dos problemas que estiveram na origem do 
desenvolvimento tecnológico e científico, criaram, por sua vez, novos 
problemas, que precisam de novas soluções.  A base científica da 
Agricultura é, agora, inequivocamente solicitada a encontrar os caminhos 
para as soluções que permitirão respostas tecnológicas adequadas.  
Contudo, a necessidade de afectar recursos humanos e financeiros escassos 
condiciona o tipo e a magnitude dos problemas a resolver.  É, por isso, 
igualmente inequívoco que uma base científica por si só, é insuficiente para 
lidar com  a complexidade dos problemas actuais e futuros.  Todas as 
capacidades adquiridas durante a longa "era do lavrador" e da "prática" do 
passado recente são necessárias e, adicionalmente, é preciso ir buscar a 
outras áreas de actividade, ou inventar, outras qualidades. 

É, por isso, ele o introdutor do systems approach no ensino agronómico. 

É, talvez, esta característica que, começando por ser metodológica se torna imanente a 
quem segue o método, que mais marca a personalidade do Prof. Portas. 

Não se trata apenas de desenhar diagramas com caixas e setas; trata-se de ver o 
mundo e o universo como uma gigantesca organização em que cada componente é 
importante para o funcionamento do sistema global. 

Verdadeiramente ser capaz de definir uma estratégia sem perder o contacto e a 
atenção com a pessoa individual é ver a árvore e a floresta. 

É, por isso, para mim, um privilégio ter herdado do Prof. Portas o ensino dos Sistemas 
de Agricultura e mais recentemente, ter a honra ocupar a cátedra que foi dele. 

Um pensador de que ambos somos devotos admiradores sintetiza brilhantemente o 
papel principal do universitário que é o Prof. Carlos Portas 

A educação é simplesmente a alma de uma sociedade, que passa de uma geração para 
a outra 

(Gilbert Keith Chesterton 1874-1936) 

Bem haja Prof. Carlos Portas 
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Alunos ISA anos 55/56 e sua influência no sector agrícola 

Fernando Gomes da Silva 

O texto que se segue tem por objectivo responder à solicitação feita ao autor, pelo 
Prof. Carlos Noéme, em nome da Comissão Organizadora do seminário subordinado ao 
tema “O Homem, a Universidade e a Sociedade” iniciativa a ter lugar em Outubro do 
corrente ano no Instituto Superior de Agronomia, por forma a dar corpo a uma 
homenagem ao Prof. Carlos Portas. 

O subtítulo “Alunos ISA anos 55/56 e sua influência no sector agrícola” foi igualmente 
proposto ao autor destas linhas que o aceitou na optica de uma metáfora que importa 
clarificar antes de prosseguir, tendo em vista, muito principalmente, aqueles dos mais 
jovens que tiverem a paciência de nos ler e serão, pela ordem natural da vida, 
certamente já a maioria. De facto creio bem que a referência a “alunos ISA anos 
55/56” está essencialmente marcada pela ocorrência de alguns factos na vida 
académica de então cujo início se pode colar ao dia 12 de Dezembro de 1956, data da 
publicação do tristemente célebre, para a grande maioria dos alunos de então, 
Decreto-Lei nº 40 900. Iniciam-se aí as movimentações estudantis que viriam a dar 
origem àquela que ficou conhecida como a “crise académica de 60/61”, com 
desenvolvimentos diversos até ao 25 de Abril. Para além daquela data de publicação 
do Decreto-Lei nº 40 900 a referencia aos “alunos 55/56”, no contexto também já 
referido de uma homenagem ao Prof. Carlos Portas tem, certamente, também a ver 
com o facto de a Direcção da Associação de Estudantes de Agronomia (AEA) ter sido 
por ele presidida, após eleição para o cargo em Assembleia Geral da Associação 
realizada em Maio de 1956. Sobre isto procuraremos dizer algo mais ao longo deste 
texto. 

Carlos Alberto Martins Portas entrou a frequentar o Instituto Superior de Agronomia 
no ano lectivo de 1953-1954, e o autor destas linhas seguiu-lhe as pisadas dois anos 
mais tarde, no ano lectivo de 1955-1956. Também nesta sobreposição de datas se terá 
inspirado o autor do subtítulo, tanto mais que o homenageado teve a delicadeza de, 
antes de me ser dirigido o convite oficial para contribuir com o texto, me perguntar se 
aceitava fazê-lo, pedindo-me que alinhavasse umas palavras “sobre o nosso tempo, 
pois começávamos a ser poucos os que dele tínhamos memória vivida . . .” É pois 
também neste sentido que o texto fará memória devendo, porque se trata de 
homenagem, fazer desde já uma declaração de interesses: ligam-me ao Prof. Carlos 
Portas vínculos de amizade antigos de mais de 50 anos e com fortes raízes que já têm 
provado resistir aos mais diversos ventos humanos. As palavras deste texto só podem 
pois ser-lhe favoráveis e se injustas, por o autor não ter tido o engenho e a arte de 
colocar a obra do homenageado no local que lhe é devida. 

Voltemos ainda ao subtítulo “influência no sector agrícola”. Procurarei dizer algo sobre 
este ponto mas muito sinceramente outros que ao longo da vida profissional 
contactaram muito mais de perto o Prof. Carlos Portas estarão em melhores condições 
do que eu para abordar esta faceta da sua obra. Em qualquer caso permitam-me que 
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comece mais atrás e volte a 55/56 para referir alguns apontamentos do período 
académico do Carlos Portas que do meu ponto de vista marcam indelevelmente todo o 
seu percurso profissional e humano. Fá-lo-ei em tom de testemunho referindo 
apontamentos soltos fixados em memória ou em documentos que guardo desse 
tempo. 

Completar-se-ão dentro de dias, no próximo mês de Outubro, 58 anos que subi pela 
primeira vez a “rampa da asneira” e entrei no “velhinho” edifício principal (à época 
não havia outro naquele local) do ISA. Era assim que entre os alunos era 
carinhosamente referido o Instituto Superior de Agronomia. E do átrio de entrada, 
com o gabinete do Director à direita, contornando o corredor, quer pela direita quer 
pela esquerda, entrava-se nos claustros fortemente marcados pelo porte do carvalho, 
escolhido na Mata do Vimeiro (Alcobaça) pelo Prof. Vieira Natividade e plantado em 
1931 por iniciativa do Prof. Mário de Azevedo Gomes. Decorria como já referi o ano 
académico de 1955-1956 e o primeiro contacto com a Universidade, para um aluno de 
liceu, não era fácil a vários títulos. Da complexidade das matérias à organização dos 
horários, da mudança permanente do local da “aula” à distância humana do 
“catedrático” conjugada com a ausência do assistente, tudo se conjugava para que um 
recém-chegado liceal só nos colegas, já experientes, encontrasse o apoio para a 
adaptação que sentia fugir-lhe no dia-a-dia. Tenho frequentemente reflectido sobre 
esta situação e desde há muito identifiquei quatro colegas aos quais pela vida fora 
fiquei ligado por fortes laços de amizade, que me marcaram no meu período de vida 
académica. São eles Carlos Portas, Manuel Beja da Costa, Ilídio Moreira e Manuel 
Belchior. Curiosamente, ou talvez não, os três primeiros pertenceram aos Corpos 
Gerentes da AEA eleitos na Assembleia Geral iniciada em 19 de Novembro de 1956.  

Não é aqui o local, nem este é o momento, para explicar em pormenor o que 
representou para os “alunos de 55/56” a publicação do Decreto-Lei nº 40 900. Mas 
num texto que integra uma homenagem ao Prof. Carlos Portas não pode deixar de 
referir-se uma palavra sobre este assunto. O referido DL na prática transformava as 
Associações de Estudantes na Universidade em organismos controlados politica e 
funcionalmente pelo governo e seus mandatários, proibindo toda a actividade 
daquelas e não permitindo assim que elas constituíssem as únicas “escolas” de 
actividade cívica disponível a nível universitário. Foi a esta destruição que Carlos Portas 
se opôs tenazmente enquanto presidente da AEA tendo desempenhado papel de 
relevo na luta travada pelas Associações de Estudantes de Lisboa, Porto e Coimbra, em 
resultado da qual o referido diploma de facto não chegou a ver a luz do dia, em termos 
de entrada em vigor. A este propósito uma pequena estória passada com o autor, que 
clarifica bem as convicções à época arreigadas já em Carlos Portas. Após a publicação 
do citado diploma, em pleno turbilhão de reacções académicas lembro-me bem de o 
ter encontrado nos claustros do ISA e de lhe ter dito qualquer coisa como “bem, e 
agora? não há nada a fazer! fechamos a AEA” (era para mim evidente que um DL de 
Salazar era para cumprir!). Resposta pronta do Carlos, qualquer coisa como: “estás 
doido, vamos à luta e o DL não pode passar”. E não passou de facto !!! 
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Carlos Portas foi, na sua passagem como aluno na Universidade em geral (vide a sua 
acção na JUC quer na Direcção Geral quer no Jornal ENCONTRO) e no ISA em 
particular, um leader académico de fortes convicções cívicas e democráticas, alguém 
que influenciou, deixando uma forte marca, a geração dos “alunos 55/56”. Uma outra 
característica sempre presente ao longo da sua vida que desde esta época se 
manifesta e que marcaria todo o seu percurso profissional e civico é o seu interesse e 
importância atribuída às ligações internacionais. Data de Novembro de 1958 “O 
Relatório sobre a Associação Internacional dos Estudantes de Agronomia (AIEA) ” 
elaborado por Carlos Portas em resultado da sua presença no II Congresso da AIEA 
(iniciado em 14 de Agosto de 1958) como delegado da AEA, constituindo o primeiro 
contacto entre a AEA e a AIEA, em época, relembre-se, na qual  estes contactos eram 
no mínimo considerados suspeitos pelos poderes politicos e sempre susceptiveis de 
abertura de ficha na PIDE com as inerentes consequências futuras.   Veremos adiante, 
tanto quanto me foi possível verificar, a influência de Carlos Portas no sector agrícola, 
mas permitam-me que abra aqui um pequeno parêntesis para realçar que, a influência 
do que poderíamos chamar esta “geração de 55/56”, não se limitou à sua área 
profissional. Efectivamente, a propósito das acções académicas desenvolvidas neste 
período até aos anos 60, vamos encontrar diversos estudantes que por essa época se 
distinguiram e posteriormente vieram a marcar a vida do nosso País nas suas diversas 
áreas socioprofissionais e politicas. Compulsando documentos da época referem-se 
além do agora homenageado, Jorge Sampaio (na celebre fotografia sentado no muro 
da Reitoria da Universidade de Lisboa), Rui Machete e José Vera Jardim (membros de 
comissão nomeada pela AE de Direito em 19 de Dezembro de 1960 para analisar a 
regulamentação da vida circum escolar), José Matos Torres, João Gomes Cravinho, 
Serra Lopes, Prostes da Fonseca (integrando diversas comissões) e Alberto Martins na 
sua célebre intervenção em Coimbra face ao Presidente da República em plena sessão 
plenária da Academia. Os nomes referidos apenas pretendem dar uma ideia, a título 
exemplificativo, do papel que, na sociedade portuguesa em geral “os alunos anos 
55/56” vieram a desempenhar. 

Decorrido o percurso académico discente que foi ainda prolongado por um ou dois 
anos sendo eleito Presidente da Assembleia Geral da AEA no final do seu 5º ano em 
1958, Carlos Portas deu início à elaboração do então chamado “relatório final de 
curso” que constituía o ultimo acto da vida académica pré-licenciatura e era já uma 
porta de entrada nesse mundo imenso que se abria nessa época ao exercício da 
profissão dos Engenheiros Agrónomos. Começaria aí a desenhar-se a sua influência 
mais específica no sector agrícola como procuraremos mostrar. 

Este trabalho apresentado a júri no ISA em 1962 intitulava-se “Sobre os minerais da 
areia de alguns solos da Cela (Angola) ”. Carlos Portas é então 2º assistente no ISA 
(1963-1967) onde influencia decisivamente o ensino dos domínios da Horticultura.  

É aliás nesta área cientifica e profissional que Carlos Portas vem a deixar uma marca 
decisiva na agricultura portuguesa quer pelos trabalhos que publica quer pelos 
técnicos que forma quer ainda pelos lugares que desempenha e nos quais tem a 
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possibilidade de fazer valer os seus pontos de vista sobre aquela área da Agricultura 
Portuguesa.  

Para encerrar a referência ao percurso académico do Prof. Carlos Portas o qual 
constituiu, sem dúvida parte importante da sua marca pessoal na agricultura em 
Portugal pelos conhecimentos desenvolvidos que pressupõe, importa dizer que Carlos 
Portas foi o primeiro doutorado em Agronomia com provas concluídas em 22 de Julho 
de 1971 (ao abrigo do Decreto-Lei nº 388/70 de 5 de Agosto de 1970), com uma 
dissertação de doutoramento intitulada “Acerca do sistema radical de algumas 
culturas hortícolas”, na qual o autor analisava as seguintes culturas: alface, cebola, 
couve-flor, couve-repolho, melão e tomateiro. Com este seu trabalho Carlos Portas 
avançava decididamente no domínio da horticultura, o qual viria a ser aprofundado 
ainda em termos académicos com as suas provas públicas para Professor 
Extraordinário (1973) e Professor Catedrático (1975) ambas na Universidade de Évora, 
na qual o Prof. Carlos Portas passa a integrar o corpo docente e de investigadores 
naquelas qualificações. Entre meados das décadas de 60 e 70 o Prof. Carlos Portas 
desloca-se para a Universidade de Luanda, radicando-se em Nova Lisboa, hoje 
Huambo, onde desenvolve a sua actividade de professor e investigador no Instituto de 
Investigação Agronómica de Angola (IIAA) recentemente criado em 1961. É aliás em 
Nova Lisboa que prepara a sua tese de doutoramento que como já referimos veio 
defender no ISA em 1971. Em 1983 Carlos Portas passa a ocupar a posição de 
Professor Catedrático no ISA mantendo a sua actividade ligada ao ensino da 
horticultura. Integra em 1984 a Comissão de Reestruturação do Ensino no ISA de cujos 
trabalhos acabou por resultar o Dec-Lei nº 327/86 de 29 de Setembro e a Portaria nº 
526/86 da mesma data nos quais se estabeleciam os cursos a conferir pelo ISA.  

Entretanto o Prof. Carlos Portas foi valorizando os seus conhecimentos, sempre na sua 
área de eleição e na qual continuaria, consequentemente, a deixar a sua marca na 
Agricultura Portuguesa: a horticultura. Assim em 1972-1973 é Visiting Lecturer no 
Department of Agriculture em Iowa State University; em 1978-1979 é Professor 
visitante na University of Guelph, Department of Horticulture, Canadá; em 1987-1995 é 
Professor convidado de Horticultura no International Center For Advanced 
Mediterranean Agrarian Studies; em 1987 e em 1990-1991 é Professor convidado de 
horticultura na Universidade Estadual de S. Paulo. Desempenha ainda vários cargos na 
Junta Nacional de Investigação Cientifica e Tecnológica (1991-1996), Preside (1985-
1990) ao Instituto Nacional de Investigação Agrária e desempenha funções (1986-
1993) no Instituto de Tecnologia Química e Biológica. Em 1994 recebe o Doutoramento 
“Honoris Causa” pela Universidade Nova de Lisboa. 

O Prof. Carlos Portas exerceu também a sua influência na agricultura portuguesa 
através do desempenho de cargos de cariz marcadamente político ou de influência 
politica. Destes destacam-se o cargo de Secretário de Estado da Estruturação Agrária 
(05-11-1976/23-01-1978), sendo Ministro da Agricultura e Pescas António Barreto. De 
salientar que no desempenho deste cargo a dupla António Barreto/Carlos Portas teve 
um papel decisivo para o reordenamento legislativo da chamada “Reforma Agrária”, 
sem o qual não teria sido possível reestruturar e reorganizar, nos anos seguintes, as 
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empresas agrícolas na chamada Zona de Intervenção da Reforma Agrária (ZIRA) (o 
autor deste texto conhece bem este problema pois era à data o Director Geral do 
Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura e Pescas). Na década de 1996-
2006 Carlos Portas integrou a Casa Civil do Presidente da República Dr. Jorge Sampaio 
desempenhando o cargo de Assessor para o Desenvolvimento Rural. Ainda que de 
forma menos directa e interventiva, também no desempenho deste importante cargo, 
Carlos Portas teve inúmeras oportunidades de influenciar a agricultura portuguesa 
como facilmente se compreende.         

Carlos Portas desde sempre considerou o “domínio associativo” (relembre-se a sua 
actividade na AEA) como essencial para o desenvolvimento da sua acção, fosse ela 
académica, profissional ou cívica. “Associar-se é conviver, cooperar, servir em 
comunidade e quase sempre ser solidário” escreveu Carlos Portas no seu testemunho 
inserido no livro comemorativo dos 25 Anos da APH. Seguindo este pensamento 
vamos encontrar a sua acção nesta área profissional da horticultura essencialmente 
em três associações: International Society for Horticultural Science (ISHS), Sociedad 
Española de Ciencias Horticolas e Associação Portuguesa de Horticultura (APH). Na 
primeira, fundada em abril de 1959, Carlos Portas desempenhou assinalável actividade 
entre 1980 e 1999 tendo-lhe sido conferido em 2006 o grau de Membro Honorário 
reconhecendo “os excepcionais serviços prestados à Sociedade” e da segunda é Socio 
de Honor em 1991. Na APH, Carlos Portas desenvolve uma part6e essencial da sua 
actividade em prol da horticultura portuguesa e portanto é através da APH que se 
processa uma parte muito importante da influência do Prof. Carlos Portas na 
agricultura nacional. Não será aliás por acaso que este e outros textos incluídos nesta 
homenagem serão publicados na revista da APH. Com um pequeno conjunto de 
colegas, Carlos Portas inicia em 1975 as diligencias para a criação da APH. É ele que 
assina em 28 de Janeiro de 1975 o ofício que solicita a realização da primeira reunião 
para a criação da Associação, sendo o seu primeiro presidente e dinamizador no 
triénio 76-79. Não acompanhei o nascimento e os primeiros passos da vida da APH, 
nem sequer conheço com suficiente pormenor a sua actividade ao longo destes já 37 
anos da sua existência, mas creio bem não andar longe da verdade ao afirmar, 
convictamente, que a existência da APH e a sua actividade não teriam sido as mesmas 
sem a presença, o interesse e o dinamismo do Prof. Carlos Portas. Assisti e tomei parte 
no nascimento de muitas iniciativas semelhantes nos mais diversos domínios que 
desapareceram pouco tempo depois por falta de um “Carlos Portas” que por elas se 
batesse  com convicção, saber e vontade de vencer. Entretanto em reconhecimento da 
acção desenvolvida pelo Prof. Carlos Portas em prol da horticultura portuguesa e, 
consequentemente, da Agricultura Nacional a APH atribui-lhe o titulo (1985) de 
“Horticólogo de Honra” e de (1990) “Sócio Honorário”. É neste domínio da horticultura 
que Carlos Portas deixa uma marca indelével na agricultura portuguesa. Não tenho 
conhecimentos, nem este é o espaço apropriado para desenvolver mais este aspecto. 
Deixo no entanto dois apontamentos de ordem muito diversa sobre este assunto. O 
primeiro é para quem tenha a curiosidade de conhecer melhor a actividade da APH 
que não deixe de compulsar o livro “ 25 Anos da APH”; o segundo para referir que o 
projecto de investigação desenvolvido por Carlos Portas e col. em 1973 “Mecanização 
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Integral do Tomate de Industria (METI)”  constituiu um marco fundamental no 
desenvolvimento daquela cultura que todos sabemos a importância fundamental que 
tem na agricultura nacional. 

Pese embora ter já atingido a situação de Professor Jubilado, Carlos Portas mantem 
uma actividade intelectual e cívica reveladoras da sua juventude de espirito e do seu 
permanente interesse pelos assuntos do Homem, da Universidade e da Sociedade. A 
título meramente exemplificativo: é Presidente da Assembleia Geral da EDIA para o 
triénio 2012-2014; foi agraciado, em Abril de 2013, com a Medalha de Mérito Cívico do 
Município de Vila Viçosa; e em Junho de 2013 subscreveu o documento “Contra 
políticas desvalorizadoras do capital humano de mérito” sob a égide da Ordem dos 
Engenheiros, da Academia das Ciências e da Academia de Engenharia.       

“Alunos ISA 55/56 e sua influência no sector agrícola”, foi o subtítulo que me foi 
proposto, e aceitei, para contribuir para a homenagem ao Prof. Carlos Portas no 
seminário que se desenvolverá sob o título mais vasto “O Homem, a Universidade e a 
Sociedade”. Chegado ao final do texto fica-me a dúvida de ter conseguido satisfazer os 
objectivos da Comissão Organizadora e de ser capaz de dar, a algum eventual leitor, 
matéria que justifique o tempo e a paciência gastos na sua leitura. Fica a meu favor o 
ter procurado dar, do que conheci da vida do Prof. Carlos Portas, os traços mais 
marcantes da sua presença como Aluno, como Professor e como Homem. 

Termino citando um amigo comum, Joaquim da Silva Pinto, em versos por ele deixados 
no livro de curso (1953-54/1957-58) do Carlos Portas. São significativos, 
nomeadamente se nos lembrarmos por um lado que têm 55 anos e ainda hoje são 
actuais para o destinatário, e por outro do título deste Seminário, “O Homem, a 
Universidade, e a Sociedade”:  

 Nestes versos é da praxe desejar felicidade 
 O que vulgarmente quer dizer prosperidade 
 Mas nós temos horror à barriga mental 

Queremos viver uma vida ideal  
Somos cristãos, somos homens de coragem 
E entre os mornos temos fama de aragem  
Detestamos o tacho, a colocação agradável 
O luxo requintado de uma felicidade amável 
Daí que não te deseja venhas a ser capitalista 
e antes te berre: continua um bom jucista ! 
 Com amizade 
 JOAQUIM DA SILVA PINTO 
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Professor Carlos Portas – membro de Mérito da QUALIFICA 

Ana Soeiro 

Secretária Geral da QUALIFICA 

 

Como alguns saberão, a QUALIFICA é uma associação de âmbito nacional, cujos únicos 
objectivos são valorizar, qualificar, promover e defender os produtores, os produtos e 
as empresas que produzem, preparam e comercializam produtos tradicionais, agro-
alimentares ou não alimentares. 

E isto porque se considera que estes produtores e as suas explorações agrícolas, 
florestais ou da pesca, as suas unidades produtivas ou comerciais podem ser 
competitivas mas também e simultaneamente protectoras da paisagem, dos territórios 
e da biodiversidade, com potencialidade exportadora, geradoras de emprego e de 
interesse patrimonial e cultural. 

Para além dos associados efectivos (Municípios e Agrupamentos de Produtores), dos 
associados aderentes (entidades públicas e privadas, nacionais, regionais ou locais de 
cariz sócio-cultural, económico ou profissional que se identifiquem com os objectivos 
da QUALIFICA) e dos associados beneficiários (produtores utilizadores ou em vias de 
utilização das menções e qualificativos tutelados pela QUALIFICA), a QUALIFICA pode 
contar ainda com membros honorários (instituições e personalidades que prestem 
apoios permanentes e relevantes às actividades desenvolvidas em defesa dos produtos 
tradicionais portugueses ou da própria QUALIFICA) e com membros de mérito. 

E foi exactamente nesta última categoria – MEMBROS DE MÉRITO - ou seja, no âmbito 
das “instituições e personalidades nacionais ou internacionais que, pelo seu contributo 
reconhecido, se tenham distinguido na valorização dos produtos tradicionais 
portugueses” que a Direcção da QUALIFICA decidiu designar o Senhor Professor Carlos 
Portas. 

Com um currículo extraordinário no qual cabe não só a seu percurso e desempenho 
académicos a nível nacional e internacional mas também o seu percurso como cidadão 
excepcional, chamado a desempenhar cargos relevantes em todos os domínios desde 
a política à cultura, desde o nível central ao nível local, desde instituições nacionais e 
comunitárias até transnacionais, sempre encontrou o Senhor Professor Carlos Portas 
não só tempo e paciência para a todas elas se dedicar de alma e coração como, ainda, 
conseguiu deixar sempre “portas” abertas para o seu país e para os produtos 
tradicionais que nele encontram origem geográfica, cultural e humana, usando-os, 
divulgando-os, honrando-os e evitando que caíssem no esquecimento ou na 
banalização. 

Talvez por nunca ter - independentemente da função exercida e das longínquas 
paragens onde exerceu algumas delas – esquecido a sua própria origem geográfica e as 
ligações à sua terra, talvez pela sua formação universitária, talvez pela sua formação 
pessoal e familiar, talvez pela sua forma de estar na vida e encarar a vida, talvez por 
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entender que a Tradição e a Modernidade se completam, que as príticas antigas e as 
modernas tecnologias podem conviver, podem progredir e podem beneficiar caso se 
respeitem mutuamente, talvez … por tudo o que aprendeu e continua a aprender ao 
longo da vida, o Senhor Professor Carlos Portas nunca esqueceu a importância fulcral 
da agricultura e dos agricultores na economia, na ocupação do território, na soberania 
e na independência alimentares e, também, na construção do nosso Património 
Cultural, material e imaterial. 

E foi por todo este percurso de vida, pela palavra decisiva que em muitas ocasiões 
proferiu, pela acção mais visível ou mais discreta que, pela natureza das funções 
exercidas, nunca deixou por fazer e pelo exemplo vivo que, como agricultor, ainda dá, 
que a QUALIFICA lhe prestou homenagem designando-o como Membro de Mérito e 
lhe pediu que aceitasse tão singela como sincera homenagem, materializada num 
simples documento suportado por um pequeno pedaço de cortiça, simbolizando o 
Território, a Tradição e a Cultura nacionais. 

Obrigada por tudo o que tem feito, por tudo quanto simboliza e pelo exemplo que tem 
dado! 
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Uma vida fora do comum 

Luís Azevedo Vasconcellos e Souza 

Como todos nós sabemos a vida do Professor Carlos Portas nunca se esgotou na sua 
vida académica, muito antes pelo contrário… 

Ao longo de toda a sua vida o Prof. CP conseguiu sempre conjugar a sua atividade 
profissional com as mais variadas funções ligadas ao associativismo técnico e agrícola, 
veja-se o caso da Associação Portuguesa de Horticultura que fundou em 1976, e a 
favor da qual muitos esforços desenvolveu permitindo assim que ela se afirmasse e se 
consolidasse definitivamente no meio agrícola nacional. Outros casos houve em que o 
Prof. CP aceitou fazer parte de novos desafios associativos ligados á produção agrícola, 
como bem ilustram as suas funções de Presidente da AG da CERSUL, SA, o maior 
agrupamento de produtores de culturas arvenses do Alentejo, e de Presidente da AG 
da Adega Cooperativa do Redondo, organização incontornável da viticultura nacional.    

A sua maneira de ser levou-o também a aceitar uma ligação forte e duradoura ao 
Crédito Agrícola, ligação essa que se tem vindo a intensificar á medida que se assiste á 
consolidação daquela entidade. 

No fundo o Prof. CP tem sempre vindo a acompanhar o que de mais moderno e 
inovador se tem feito no setor agrícola em Portugal. 

São caraterísticas como a curiosidade, o modernismo e inteligência que o têm sempre 
guiado ao longo da vida, e que têm feito dele um ser fora do comum, diverso e, porque 
não dizê-lo excecional. 

Mas antes de terminar não posso deixar de referir e de sublinhar o homem religioso e 
de fortes convicções que o Prof. Carlos Portas é. A religiosidade sempre o acompanhou 
e sempre o afirmou perante todos. É assim que em 1956/7 aceita presidir á JUC 
Diocesana de Lx e que no triénio 1965/8 preside aos destinos da Juventude 
Universitária Católica.   

Senhor Professor sempre foi e sempre será um grande prazer ouvi-lo e escutá-lo. 

Muito obrigado por ser como é! 
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A Toast to Carlos Portas 

Jules Janick 

 
Professor Carlos Portas, parabéns, we raise our glasses high, 

To celebrate 50 years of glory for a very splendid guy. 
Your career has been a model that we all wish to emulate, 

A life that’s been fantastic — it’s been much more than great. 
 

Known the whole world over as the Man from Portugal, 
Continuously upbeat, he always raises our morale. 

His special field you know is horticultura, 
He fights the fight and wins the day with courage and bravura. 

 
Internationally famous – from Chania to Guelph, 

He's brought glory to his country, and honor to himself. 
From Luanda to Espana, USA to Brazil 

All remember his achievements, and recall it with a thrill. 
 

Évora and Elvas, all applaud his name, 
And especially Lisboa, records his scientific fame.  

From the President he has receive, Grã Cruz da Ordem Dom Henrique 
But his greatest gift was Maria, uma beleza, elegante, chique. 

 
And so our dear friend Carlos, on this very special day, 

With your children here beside you, your colleagues want to say: 
We are honored to have known you, we are proud to be your friend, 

We wish you joy fulfilling, happiness without end! 
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Na fidelidade ao Homem e aos homens 

Francisco Senra Coelho 

No mundo vivia-se um confronto entre vários totalitarismos; de “guerra fria” entre as 
duas superpotências; radicalismos ideológicos, movimentos descolonizadores e 
estratégias neo-colonizadoras e de ameaças nucleares. Foi nesse contexto que o Papa 
João XXIII (1958-1953) dirigiu à Igreja e “Homens de Boa vontade” a Encíclica social 
Mater et Magistra (14.07.1961), na qual defendia que o Estado pode legitimamente 
exercer a sua função, mas sem aniquilar as iniciativas privadas, ou seja, o Papa 
condenava o totalitarismo, nomeadamente o colectivismo estatizante. 

Entretanto, várias figuras da Igreja, sobretudo de Itália e França, compreendiam e 
integravam como sinais de valor profético, a ritualização dos estudos bíblicos e os 
esforços de renovação litúrgica; o movimento ecuménico; o desejo de maior 
participação na vida da Igreja por parte das alas mais preparadas do laicado; os grupos 
de sacerdotes e religiosos comprometidos com as novas realidade do mundo, 
nomeadamente os sacerdotes operários e os irmãos e irmãs do campo; os teólogos da 
Nouvelle Théologie. 

A sociedade assumia-se, maioritariamente, sensível aos direitos da pessoa humana e 
não suportava qualquer tipo de racismo: Manifestação anto-segregacionista nos EUA 
(10.03.1960) e anti-apartheid na África do Sul (23.03.1960). Solidariedade, indignação 
perante as injustiças Norte-Sul e grandes perguntas sobre a providência de Deus 
surgiram com o tremor da guerra em Agadir a 1 de Março de 1960, com os sus 12000 
mortos. 

Com o seu olhar evangélico, João XXIII percebeu, que os tempos estavam maduros. 
Para ele era evidente que, por muito que se multiplicassem os remendos e 
modernizassem aspectos parcelares da Igreja, o ambiente geral eclesiástico 
permaneceria cristalizado num passado anacrónico e as respostas da Igreja 
apareceriam esgotadas e demasiado apologéticas aos olhos da sociedade. 

Com o Concílio Vaticano II, a Igreja mudou o seu olhar em relação ao mundo e muitos 
dos que tinham estado sob suspeita tornaram-se referência e assumiram no Concílio e 
no pós-concílio atuações de primeira ordem.  Como a 23 de junho de 1966, haveria de 
dizer Paulo VI (1963-1978), o “Concílio é o grande Catecismo da nova época”. 

Foi neste contexto sociocultural e conciliar que o Professor Doutor Carlos Alberto 
Martins Portas assumiu a sua inquieta militância Católica no Movimento dos Cursos de 
Cristandade, sonhados e assumidos com decisões em Vila Viçosa, numa vigília de 
oração a 7 de Dezembro de 1961, por um grupo de homens alentejanos 
conjuntamente com o Cónego Filipe Marques de Figueiredo e iniciados na 
Arquidiocese, em Évora de 4 a 7 de janeiro de 1962. 
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Com entusiasmo, Carlos Portas foi um dos pioneiros desta obra, depois de uma 
histórica peregrinação a pé de Vila Viçosa até Fátima. Paulatinamente os Cursos de 
Cristandade marcaram o rosto sócio religioso do Alto Alentejo; gerou-se a 
possibilidade de diálogo do povo alentejano com a Igreja, diálogo marcado por 
indeléveis vicissitudes históricas. Foi decisivo o seu contributo em 11 Cursos de 
Cristandade: 7 como Professor e 4 como Reitor. 

Vivia-se o pontificado do insigne professor de Coimbra e depois Arcebispo de Évora, D. 
Manuel Trindade Salgueiro (1898-1965), figura vinculada ao corporativismo do Estado 
Novo, que Carlos Portas conheceu de perto, com quem conviver em estreita amizade, 
de quem aprendeu a urgência do empenhamento sociopolítico dos cristãos de 
Portugal, mas quem contrastou. 

De facto, no Curso de Cristandade nº 2, realizado na cidade de Évora e no qual Carlos 
Portas participou como Professor, obteve autorização do Reitor para se ausentar, a fim 
de participar numa reunião de responsáveis da “guerra académica”, da qual era 
conselheiro e imprescindível para garantir a maioria não comunista. Ao participar no 
Curso de Cristandade nº 3, contava já com a experiência de duas semanas na prisão de 
Caxias… 

O seu humanismo cristão exigiu-lhe a uma cidadania comprometida e empenhada com 
os grandes valores da promoção humana, nomeadamente no seu compromisso com a 
Acção Católica. No ano lectivo 1956-1957 foi presidente da Juventude Católica 
Universitária de Lisboa e entre 1965 e 1968 assumiu a presidência nacional da 
Juventude Católica Portuguesa. A Acção Católica, nesses anos, assumia arriscadas 
dinâmicas de leitura dos sinais dos tempo e de exigências de revisão sociopolíticas, 
assentes na Doutrina Social da Igreja, contrastante com as políticas do Estado Novo, 
sobretudo, a partir das encíclicas Pacem in Terris (João XXIII, 11.04.1963) e Populorum 
Progressio (Paulo VI, 26.03.1967).  Carlos Portas militou e presidiu com grande lucidez 
e determinação à Acção Católica em momentos sensíveis, muito empenhativos e 
exigentes. 

No contexto do Portugal democrático, o Professor Carlos Portas apoiou a Emissora 
Católica Portuguesa, Rádio Renascença, valorizando e ajudando os agricultores de 
Portugal a caminho da integração europeia através do programa popular “Homens de 
Terra” (1980-1985) e de 1992 a 1999 foi membro ativo no Conselho Geral da Fundação 
Fé e Cultura, apoiando os diálogos Fé e Razão, Fé e Ciência. 

Sensível à autodeterminação dos Povos, Carlos Portas acompanhou o curso filosófico-
teológico do jovem Basílio do Nascimento, futuro Arcebispo de Baucau em Timor, 
formado no Seminário Maior de Évora, bem como a sua experiência paroquial em 
Sousel e a aventura do seu regresso a Timor Lorosae, ainda como sacerdote e em 
tempos arriscados. Atento à solidariedade, em 2005 pôde abraçá-lo na sua cidade de 
Baucau, na qualidade de Bispo diocesano. 



"O Homem, a Universidade e a Sociedade" 

Homenagem a Carlos A. M. Portas 

 
 

88 

Évora e o Alentejo têm muito a agradecer ao Professor Carlos Portas. Saliento a sua 
decisiva colaboração em 1974 na restauração da Universidade de Évora, como 
membro da Comissão instaladora entre 1974 e 1982. Saliente-se também o seu 
empenho na construção do sinal de esperança e horizonte de futuro que representa a 
barragem do Alqueva para o Sul de Portugal. 

A Arquidiocese de Évora, onde nasceu o Sr. Professor Carlos Alberto Martins Portas 
(Vila Viçosa, 1936.11.29) tem a honra de saudar em nome da Igreja Portuguesa, nesta 
data jubilar que comemora os seus 50 anos de docência universitária, aquele que 
depois de frequentar a escola primária calipolense (1942-1945) foi aluno dos Jesuítas 
no Instituto Nun’Alvres (Caldas da Saúde, 1946-1953), concluiu na Universidade 
Técnica de Lisboa o 1º doutoramento em Engenharia Agrária realizado em Portugal, e 
receber o Doutoramento Honoris Causa em Engenharia Biotecnológica na 
Universidade Nova de Lisboa (1994). 

Ao Homem e ao Cristão, em nome das gentes que são a Igreja em Évora, o nosso bem 
haja! 

 


