
Delgado Domingos
foi uma voz científica
e desassombrada
Óbito. Professor jubilado do Instituto Superior Técnico deu a sustenta-

ção científica à contestação da central de Ferrei, na década de 70

FILOMENA NAVES

Engenheiro mecânico de forma-
ção, professor catedrático aos 30
anos, figura incontornável da his-
tória do movimento ambientalista
em Portugal, e uma das suas vozes
científicas mais poderosas e desas-
sombradas, José Delgado Domin-
gos, professor jubilado do Instituto

Superior Técnico (IST) , morreu no
sábado, aos 79 anos. O funeral rea-
lizou-se ontem.

Delgado Domingos saltou para
a paisagem mediática ao tornar-se
figura central na contestação ao
nuclear em Portugal, em 1976,
quando houve a intenção de insta-
lar uma central em Ferrei, Peniche.
A população levantou-se em peso
contra a ideia e a contestação espa-
lhou-se a todo o País.

Conhecedor profundo da ques-
tão nuclear, até porque tinha tra-
balhado nessa área nos Estados
Unidos, Delgado Domingos em-
prestou aos protestos da popula-
ção a argumentação científica im-
prescindível à contestação.

"A rejeição [do nuclear] é inevi-
tável por motivos económicos e de
segurança", afirmou em entrevista
ao Diário deLisboa, a 2 de janeiro
de 1990, sublinhando que "o des-
envolvimento de centrais nuclea-
res para a produção elétrica teve

sempre elevadíssimos financia-
mentos escamoteados sob a rubri-
ca da defesa militar". Retirados es-

ses, "torna-se praticamente im-
possível juntar os gigantescos
recursos necessário para o desen-
volvimento de centrais nucleares
seguras e económicas", defendia.

A central de Ferrei não foi para a
frente, mas, ganha a batalha, a sua
voz manteve-se interventiva.

"Teve um papel fundamental
quando se levantou a possibilida-
de de instalação de uma central
nuclear em Ferrei, e teve um papel
relevante nas questões ligadas à

energia e ao ambiente", recorda
Francisco Ferreira, professor da
Universidade Nova de Lisboa e di-
rigente da Quercus, notando que
José Delgado Domingos "foi mar-
cante nas questões ambientais nas
últimas décadas, com um papel
importante também na forma
como se desenrolou a história do
movimento ambientalista em Por-
tugal". "Estivemos presentes em
inúmeros debates públicos, mui-
tas vezes concordando, outras não,
nomeadamente na questão das al-

terações climáticas, que ele consi-
derava não estarem exatamente
associadas às atividades huma-
nas", lembra ainda o dirigente da
Quercus.

Ainda nos anos 60, Delgado Do-
mingos colaborou na instalação da
central térmica do Carregado e foi
Sénior Research Fellow no Imperial
College de Londres.

No anos 90 criou o curso de En-
genharia do Ambiente no IST e
nessa mesma década voltou à liça
ambiental, contestando os rela-
tórios da Comissão Científica da
Coincineração, acusando os seus
membros de fraude. Processado,
acabou por ser absolvido.
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