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Durante a sua carreira
ajudou a desenvolver
vários organismos ligados à
conservação do ambiente.
Um visionário, dizem.
Morreu, na madrugada de ontem,
aos 87 anos, o biólogo e
ambientalista José de Almeida
Fernandes. Ao longo da sua vida
esteve ligado à formação e

expansão de vários organismos
ligados à defesa do Ambiente, num
trabalho reconhecido em 2010 com
a atribuição do Prémio Carreira
Fernando Pereira.

A socióloga Luísa Schmidt
recorda sobretudo o trabalho que
Almeida Fernandes desenvolveu à

frente desses organismos. "Tinha
grande profundidade na forma
como abordava os assuntos e ouvia
opiniões, e uma grande capacidade
de ir buscar pessoas certas para
lugares certos, algo que é muito
importante. Fazem-nos falta essas

figuras que alinham
simultaneamente o conhecimento,
a capacidade organizativa e a acção
política. 0 ambiente precisa de

pessoas assim."
"Do ponto de vista humano era

uma jóia de pessoa", diz o biólogo
Jorge Palmeirim, que chegou à

direcção da Liga da Protecção da
Natureza (LPN) - de que foi

posteriormente presidente - pela
mão de José de Almeida Fernandes.
"Convidou-me para a direcção da

LPN quando eu tinha 20 anos e

ainda era estudante, o que
demonstra bem a visão que tinha de

que era importante envolver as

pessoas mais jovens nas questões
do Ambiente e da conservação
ambiental", conta.

O professor da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa
considera mesmo que "das muitas

contribuições importantes"
deixadas por Almeida Fernandes,
"aquela que talvez tenha sido a

maior de todas foi o envolvimento
da sociedade para estas questões".
"Era uma pessoa extraordinária e
com uma visão futurista da

conservação da natureza, numa
fase em que ainda ninguém pensava
nessa questão ou na educação
ambiental", refere. O mesmo diz
Francisco Ferreira, da associação
Zero, para quem o trabalho de
Almeida Fernandes foi "essencial

numa altura crucial da política
ambiental e em particular da

conservação da natureza no país".
Nasceu a 17 de Agosto de 1931.

Formou-se em Ciências Biológicas,
foi professor universitário e
trabalhou como naturalista no
Museu Zoológico e Antropológico
da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, antes de se

envolver na fundação, direcção e

desenvolvimento de diversas

associações e organismos ligados ao
ambiente, como a Liga para a

Protecção do Ambiente. Carlos

Pimenta, secretário de Estado do
Ambiente de dois Governos do PSD

nomeou-o, por duas vezes, para

instituições públicas. "Era biólogo
de formação, mas tinha uma imensa
cultura e era capaz de transmitir em
palavras a beleza da natureza e a

complexa interacção dos seres vivos

e elementos naturais. Tinha uma
grande formação científica, mas
sem perder a poesia, a estética, a
beleza, a capacidade de nos
emocionar", diz, acrescentando:
"Ele era aquela imagem que a gente
tem do servidor público, com
dezenas de anos de carreira

pública, sem outra agenda que não
fosse o bem público."

O funeral é hoje na Igreja do

Sagrado Coração de Jesus, em
Lisboa, às 15h.
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José de Almeida Fernandes
tinha 87 anos


