
PROFESSOR ILÍDIO ROSÁRIO DOS SANTOS MOREIRA 

(1936-2011) 

 

O Professor Catedrático Emérito Ilídio Rosário dos Santos 

Moreira nasceu em 1936 e faleceu no dia 29 de abril de 2011. 

 

Frequentou o Curso de Engenheiro Agrónomo no Instituto Superior de Agronomia (ISA) da 

Universidade Técnica de Lisboa (UTL) entre 1953/58.  

 

O relatório final de curso, concluído em 1961, foi desenvolvido em Moçambique, no Posto de 

Culturas Regadas e na Brigada Técnica de Fomento e Povoamento do Limpopo e na África 

do Sul, sobre culturas tropicais de regadio nas estações "Vaal-Hartz Agricultural Research 

Station" e "Tabaco Research Station - Rustenburg". 

 

Em 1977, prestou provas de Doutoramento em Engenharia Agronómica, no ISA, UTL, 

defendendo a dissertação intitulada "Aspetos da biologia de infestantes rizomatosas 

Cynodon dactylon (L.) Pers. e Panicum repens L.", que concluiu com aprovação por 

unanimidade, com "distinção e louvor".  

 

A carreira de investigador iniciou-se em 1961, na Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas. 

Em 1963, ingressou no Laboratório de Fitofarmacologia, na secção de Herbicidas e, 

posteriormente, na de Inseticidas, onde foi incumbido da sua organização e, em especial, da 

avaliação da eficácia de diversas substâncias ativas.  

 

Foi chamado diversas vezes a prestar serviço militar, designadamente entre Agosto de 1959 

até Janeiro de 1961; Agosto de 1961 até Fevereiro de 1962 e novamente de Julho de 1969 

até Junho de 1972. No último período foi colocado na Guiné (Geba, Bafatá), no comando 

duma Companhia de Caçadores. Mereceu louvor, do Comandante do Batalhão, pelo 

desempenho das suas funções e "pelos contactos com as populações e estudos dos seus 

problemas".  

 

Em 1971, enviou uma fotografia à sua amada esposa com 

o seguinte comentário "Quando ainda tinha esperança de 

poder fazer algo por esta terra... Tal só será possível (?) na 

Paz"  

 



Em Janeiro de 1968, iniciou a carreira académica no ISA, como 2º Assistente das disciplinas 

de Botânica Agrícola e Desenho Organográfico. Em 1979, iniciou o ensino da Herbologia, 

sendo responsável pela matéria de biologia e ecologia de infestantes, área científica a que 

se dedicou até ao último dia da sua vida. 

 

O Prof. Moreira foi um membro ativo de diversas sociedades científicas, quer nacionais quer 

internacionais. Foi membro do Conselho Científico da Revista de Ciências Agrárias e 

membro fundador da ALFA (Associação Lusitana de Fitossociologia) com uma participação 

activa em diversas reuniões científicas. 

 

Na EWRS (European Weed Research Society) foi eleito Presidente da Comissão Científica, 

entre 1982-83; Presidente do "Executive Committee"- 1984-85; Membro do "Executive 

Committee" – 1986-1992; "Past-Presidente" - 1986-87; membro eleito representante dos 

associados - 1988-92. 

 

Coordenou o subgrupo "Entretien du sol" do grupo "Viticulture" (1990-92) da International 

Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants – West 

Paleartic Regional Section (OILB). 

 

O Prof. Ilídio Moreira transferiu os seus conhecimentos com clareza e 

sem demoras aos seus colegas, técnicos e agricultores. Foi um orador 

brilhante em eventos científicos nacionais e internacionais. Desenvolveu 

uma intensa cooperação com os PALOP's (Países Africanos de Língua 

Portuguesa) quer na criação de cursos de pós-graduação, quer na 

investigação agrária. 

 

Publicou mais de 30 livros, sozinho ou em colaboração, foi co-autor ou co-author de mais de 

20 capítulos de livros, de mais de 40 e 50 artigos em revistas internacionais e nacionais, 

respetivamente, e cerca de 100 comunicações em conferências nacionais e internacionais.  

 

No ISA, foi um Professor muito ativo, tendo sido eleito para diversos órgãos de gestão. Da 

Assembleia de Representantes foi Membro (1977 e 1978, 1999-2000); Presidente (1981, 

2001-2002), Vice-presidente (1982). Do Conselho Científico e Pedagógico foi Membro entre 

1974-1975. Ainda do Conselho Científico foi Presidente por eleição em Abril 1992, e, por 

reeleição, no final desse ano, para o biénio seguinte. Do Conselho Diretivo foi Vogal (1978-

1980), Presidente (1981) e Vice-Presidente (1982). 

 



Foi ainda Presidente do "Departamento de Botânica e Engenharia Biológica" entre 

1985/1987 e do "Departamento de Protecção de Plantas e de Fitoecologia" entre 1997/1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilídio Moreira foi também Presidente da "Comissão Instaladora do Instituto Politécnico de 

Santarém", entre Janeiro 1987-1989 e integrou mais tarde as Comissões Científicas das 

Escolas Superior Agrárias de Coimbra, Santarém, Castelo Branco e Bragança. Entre 

1986/1987 e 1990/1998, foi Presidente do "Centro de Botânica do Instituto de Investigação 

Científica Tropical". 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-018X2011000100023 

http://www2.iict.pt/?idc=12&idi=17096 
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