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No passado Domingo, José Eduardo Mendes Ferrão, querido amigo, comemorou o seu 
nonagésimo aniversário com a família. Hoje, no Palácio sobranceiro ao JBT, cuja Liga de Amigos 
fundou em 2005, a Universidade de Lisboa, integrando ISA e IICT, suas filiações principais, junta-se à 
Liga para homenagear o estudioso da globalização agrícola e paladino da lusofonia global com a 
injunção poética de refusarmos “irrespiráveis píncaros, /Perenes sem ter flores "2  

Nesta assembleia geral extraordinária estão muitos dos amigos que, em Maio passado, 
assistiram à apresentação da sua obra Especiarias e aromáticas – do campo à cozinha na icónica 
Galeria de Exposições do JBT e se lembram da bonomia com que anunciou a efeméride redonda. 
Também cabe mencionar que, no fim do verão, debaixo da figueira-da-austrália (com imponentes 
raízes à superfície do solo) que está junto ao lago3, animei uma mesa redonda intitulada Quo Vadis 
CPLP?, incluída no Encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos que ai teve lugar. Da rica 
separata dos doze slides que a Fundação distribui, apresentarei alguns sobre JEMF, JBT e uma “Rainha 
Lusófona” à qual sócios da Academia das Ciências de Lisboa explicaram a crise financeira de 2008. 
Dedicado ao TRABALHO, o encontrou começou, comme il se doit, com um fascinante jantar de gala na 
varanda deste Palácio. Também foi nesta sala que esteve patente a exposição Viagens e Missões 
Científicas nos Trópicos 1883-1970 incluída no centenário da República, depois de um braço de ferro 
gentil entre Fernanda Rolo e Teresa Albino para incluir viagens durante a Monarquia… 

O Embaixador Tadeu Soares, que lamenta não poder estar presente, envolveu-se na exposição 
que o penúltimo presidente do IICT apresentou durante a primeira presidência portuguesa do 
Conselho Europeu em 1992. Na terceira presidência, em 2007, quase que se apresentou uma elegante 
miniatura (intitulada As Plantas na Primeira Globalização) na presença do Presidente do Brasil. Graças 
ao mesmo Embaixador, a exposição que demonstra os benefícios alimentares da primeira 
globalização viajou até à China e foi inaugurada pelo mesmo Embaixador em 25 de Novembro de 
2011 na Universidade Internacional de Economia e Empresas em Pequim4.  

                                                             
1 Presidente da Mesa da LAJBT e último Presidente do IICT. Partes deste texto e apresentação anexa (adaptando 
respetivamente José Eduardo Mendes Ferrão estudioso da globalização agrícola, paladino da lusofonia global, 5 de Maio e 
Quo Vadis CPLP? Plantas e Rainhas Dez Anos depois da Crise, 15 de Setembro de 2018) foram seguidos de um debate com 
JEMF e José Manuel Pinto Paixão que moderei, agradecendo o apoio da Reitoria e da Liga à comemoração da efeméride.  
2 Ricardo Reis IV — Não consentem os deuses mais que a vida. Não consentem os deuses mais que a vida. /Tudo pois 
refusemos, que nos alce /A irrespiráveis píncaros, /Perenes sem ter flores. /Só de aceitar tenhamos a ciência, /E, enquanto 
bate o sangue em nossas fontes, /Nem se engelha connosco O mesmo amor, duremos, Como vidros, às luzes 
transparentes/ E deixando escorrer a chuva triste, /Só mornos ao sol quente, /E reflectindo um pouco.   
3 Sem dúvida por influência do tempo passado em Angola, chamei-lhe imbondeiro mas Cristina Duarte logo corrigiu. Trata-
se de um Ficus macrophylla, cujo nome comum vem no texto.   
4 O título A viagem das plantas vai mais longe do que o anterior na medida em que também se não refere à globalização. 
Ainda assim a apresentação que fiz na ocasião versava o tema da crise na ótica que viria a dar origem ao projecto da 
“Carta à Raínha Lusófona” levado a cabo pela Academia das Ciências, o Centro Globalização e Governação da Nova SBE e o 
programa de desenvolvimento global do IICT e apresentado no colóquio internacional “Ciência nos Trópicos olhares sobre 
o passado perspectivas de futuro” realizado em Janeiro de 2012 no AHU. Nas atas publicou-se a primeira edição de 
Writing to Queens while Crises Proceed – sendo a segunda de 2015 uma das últimas publicações conjuntas de IICT e CG&G. 
O projecto da Carta à Raínha deu origem ao Nova SBE Working Paper nº 611 e é lembrado na minha contribuição à 9ª 



Saliento aqui o protocolo de cooperação firmado em 10 de Março de 2004 entre IICT e CPLP e 
em vigôr até à mesma data de 20205. A ideia de tornar aquele Laboratório de Estado um instrumento 
da “diplomacia científica” lusófona, introduzida na 1ª reunião dos Ministros da Ciência e Tecnologia 
da CPLP, realizado no Rio de Janeiro em 1 de Dezembro de 2003, motivaria a passagem para a tutela 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros em 2012.  

Ao tornar-se uma Unidade Especializada da Universidade de Lisboa em Agosto de 2015, 
perdeu, é certo um dos dois serviços abertos ao público que haviam transitado em finais de 1973 do 
Ministério do Ultramar para a Junta de Investigação Científica do Ultramar. Ainda assim, a 
colaboração entre JBT e Arquivo Histórico Ultramarino na preservação das Colecções Históricas e 
Científicas (CH&C) manteve-se6.  

Internacionalizando para Sul a missão do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, o 
IICT deve cooperar com a CPLP, aqui representada por Arlinda Cabral, responsável pela ciência, 
devido ao impedimento da Directora Geral Georgina de Mello7. 

O nosso homenageado sempre promoveu a cooperação entre universidades, presente em dois 
programas de doutoramento financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia por iniciativa do 
IICT e da Universidade Nova de Lisboa. Assim, em 28 de Março passado, por ocasião da 2ª reunião de 
avaliação externa de um desses programas na Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA dedicado 
á Conservação e Restauro, fiz uma apresentação intitulada O Legado interdisciplinar do IICT seguindo-
se quatro acrónimos - TropiKMan, CORES, AHU, JBT - que evocam a influência de JEMF nesse legado8. 
                                                                                                                                                                                                                 
edição da conferência “amar culturas” a 23 de maio de 2018 com o título “Se a globalização liberta aproximando, pode 
libertar a lusofonia? Questões académicas em forma de Cartas sem resposta”.  
5 A cláusula 9ª estipula ser “válido por dois anos, automaticamente prorrogável por idênticos e sucessivos período, 
enquanto não for denunciado por qualquer das partes” Três anos pela renovação do IICT, organizado por Sofia Lopes, 
2007, pp. 294-8 (2ª edição alargada citada na nota 9). 
6 Ainda ontem isso me foi confirmado pelo director da Torre do Tombo numa exposição lusófona no MAAT, o qual está 
hoje na Feira de Frankfurt. Acresce que a diretora do AHU, que também não pode estar aqui hoje, é sócia da Liga.  
7 Além do IICT, os Museus e o Estádio Universitário são unidades especializadas da ULisboa. Ver Despacho Normativo n.º 
1-A/2016 do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Diário da República, 2.ª série — N.º 42 — 1 de março de 
2016 que aprova no seu Anexo I “Alterações aos Estatutos da Universidade de Lisboa”, cuja “Nota introdutória” lembra a 
necessidade de alterar os Estatutos publicados no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril de 2013, resultante de o 
Decreto -Lei n.º 141/2015, de 31 de julho, ter procedido “à integração da missão, das atribuições, do património e dos 
recursos humanos do Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P. (IICT, I. P.)…, com exceção do Arquivo Histórico 
Ultramarino, que transita para a Direção -Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB). As “Alterações ao Anexo II dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa” alteram a redação não apenas do Artigo 3.º que lista Unidades Especializadas nas 
alíneas a), f) e g) - sendo esta última designada “Instituto de Investigação Científica Tropical” mas também do Artigo 4.º 
que enumera as Atribuições, acrescentando a “alínea j) Apoiar científica e tecnicamente a execução de políticas de 
cooperação no âmbito da investigação científica tropical”. 
8 IICT’s Interdisciplinary Legacy: TropiKMan, CORES, AHU & JBT. TropiKMan, abreviatura que as técnicas do Research Office 
da Nova School of Business and Economics deram a “Saber e Gestão Tropical”, refere-se a um programa de PhD que hoje 
em dia tem a colaboração do Instituto Superior de Agronomia da ULisboa e do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 
Nova, além de quatro universidades africanas. O IHMT tem a particularidade curiosa de estar paredes meias com o Palácio 
Burnay, que voltou para o património do Estado em 2015 depois de seu andar térreo ter sido ocupado durante décadas 
por serviços da extinta Universidade Técnica. Este TropiKMan - vários doutorandos do qual marcaram presença no Palácio 
da Calheta - é o único programa para doutorandos da CPLP de África e Timor atribuído a uma entidade pública que tem 
obtido bolsas da FCT, junta agribusiness e gestão da inovação em biologia. Tem corrido bem a colaboração a Nova SBE e o 
ISA, sabendo-se que, dentro da ULisboa, existem resquícios culturais das duas Universidades fusionadas, que se 
chamavam “clássica” e “técnica” e cohabitavam no interior do IICT e até no edifício cujo andar nobre acolhia a respectiva 
presidência. Esta questão não se resolve sem ter a coragem do “silo busting”, cabendo esclarecer que não se pretende 
deitar abaixo locais de armazenamento de produtos agrícolas mas mitigar a desconfiança entre “tribos” na aceção 



Sendo um agrónomo tropical, JEMF encarna a tal dimensão interdisciplinar, porque se dá bem 
com historiadores, desde logo com o meu saudoso Pai, conforme referi no prefácio do já citado 
catálogo da exposição, cuja capa reproduzo em anexo: “A primeira globalização tornou acessíveis ao 
conhecimento europeu não só as Américas – transformando o Oceano Atlântico num verdadeiro 
Mare Nostrum da civilização ocidental – como a Índia, o Sião, a China e o Japão. Segundo o historiador 
Jorge Borges de Macedo, o destino histórico português formou-se assim (…). De factos as implicações 
desta primeira transformação continuam a fazer-se sentir na terceira globalização que atravessamos”. 
Ao abordar a troca de plantas entre continentes no período dos descobrimentos, JEMF demonstrou 
que os seus reflexos científicos, técnicos, económicos e sociais foram mais marcados e mais 
duradoiros. Vale dizer que o conheci JEMF em 1986, quando tinha acabado de chegar ao IICT, vindo 
dos Estados Unidos, por iniciativa de Alfredo de Sousa. Acompanhámos o Presidente do Instituto na 
comitiva da primeira visita africana de Mário Soares. Vinte anos depois, na já referida Sala de 
Exposições, comemorámos os 100 anos do Jardim, que foi fundado em 1906. Lá estava o saudoso 
Ministro Mariano Gago, que rarissimamente aparecia, mas que tinha uma estima muito grande por 
JEMF e vice-versa. Também Joe Berardo, cuja Fundação apoiou o JBT durante longos anos, superou 
alguma zanga com a tutela e apareceu, tendo falado há pouco a lamentar não poder estar aqui 
connosco. Também o Secretário Executivo da CPLP, enquanto membro do Conselho de Orientação do 
IICT e eu próprio, participámos na cerimónia, lembrada por uma lápide na entrada do Jardim.9 

Neste contexto da ciência e tecnologia para o desenvolvimento, afinal a raison d’être do IICT 
desde a criação da Comissão de Cartografia em 1883, queria ainda invocar a memória de Jean-Pierre 
Contzen, que acreditou na renovação do IICT10. Fundador da classe de tecnologia e sociedade da 
Academia Real da Bélgica, tinha recomendado o encerramento do IICT em 1996, mas a sua 
recomendação não foi concretizada, talvez graças à influência do meu predecessor. Mariano Gago 
deve ter-lhe dito que o IICT era importante, até pela existência destes serviços abertos ao público, 
AHU e JBT. Já escrevi sobre a sensibilidade humanista de Gago, que muitos ignoravam e a 
compreensão da África que, mejorando los demás, não costuma casar com aquela Weltanschaung11. 
O certo é que Contzen mudou de opinião e, como ainda era mais teimoso do que Mariano, tanto lhe 
disse que aquilo estava a funcionar, que o IICT ficou incólume, incluindo até o AHU. Houve uma 
mudança de opinião relativamente ao IICT mas não assegurou o futuro dos Laboratórios de Estado!  
                                                                                                                                                                                                                 
antropológica. CORES – conservação e restauro, outro programa de PhD internacional em inglês, financiado pela FCT que 
funciona na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, portanto na Caparica (daí a apresentação 
ter sido em Almada), o qual tem um “advisory council” de que faço parte por o IICT ter também participado na conceção 
do programa (recorde-se que tinha museu e valiosas coleções históricas e científica e Conceição Casanova, uma das duas 
subdirectoras do programa, foi coautora da apresentação e lamenta não estar aqui hoje). Junto AHU e JBT porque 
entraram para o IICT em 1973. Contra a minha preferência, AHU foi para o Ministério da Cultura, mas mantém-se a ligação 
porquanto a sua directora, que passou para a Faculdade de Letras, continua a ser Ana Canas, outra coautora (citada na 
nota 6).  JBT aparece através de Mané Romeiras, terceira coautora, que além do ISA é sócia da Academia das Ciências. 
9 Os festejos vêm mencionados em Saber Tropical 125 anos, organizador por Teresa Albino, IICT: 2008 pp. 418-9. Também 
http://www.iict.pt/revista/imprensa/dn060125.pdf onde se menciona A Aventura das Plantas e o Ministro (mas não o 
Comendador amigo…). 
10 Jean-Pierre Contzen (1935-2015) Sábio global, militante europeu, combatente belga, nosso confrade, evocação na sessão 
conjunta da Academias das Ciências de Lisboa, 26 Novembro de 2015, publicado como capítulo 3 de “Elogios e Memórias 
de economistas – e não só parte 1 depois da crise”, Nova SBE Working Paper nº 612, 3 Julho. 
11 “De Mariano Gago a Damião de Góis via Borges de Macedo”, Nova Cidadania 57, Outono 2015, pp. 57-73, seção 1 de 
“História e Saber Tropical: Memória de Gago para além das suas políticas”, Nova SBE Working Paper nº 595, Agosto 2015. 



Querido amigo, no dia dos seus 90 anos, escritas tantas palavras repetidas da primavera, volto 
a agradecer o que fez pelo Jardim Botânico Tropical e pela Universidade além de, depois da crise, me 
ter ajudado a ver a Lusofonia Global em termos de Plantas e de Rainhas.  

Praia das Maçãs, 10 de Outubro de 2018 
Anexo 

JEMF@90: PLANTAS E RAINHAS 
NA LUSOFONIA GLOBAL
Homenagem da Liga de Amigos 

do Jardim Botânico Tropical ao seu Fundador

Jorge Braga de Macedo

Palácio dos Condes da Calheta
10 de Outubro de 2018  

CPLP ENQUANTO PERTENÇA COMUM ASPIRACIONAL 

• Em 1996, depois de longa gestação, a I Cimeira da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa assentou a pertença comum aspiracional
na amizade mútua dos signatários.
• Os ciclos de liberdades e pertenças desde que Portugal deslocalizou a
capital para o Brasil em 1808 sugerem que a globalização melhora a
governação, na linha da experiência internacional.
• No que toca à CPLP, porém, só depois de edificada a pertença comum
poderia caber-lhe vigiar falhas nas liberdades e pertenças próprias dos
seus membros, porque tais mecanismos não existem fora da OCDE.
• Ainda assim, em 2006, a VI Cimeira, em Bissau, abordou os Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável (do Milénio até 2015) em termos de
Ciência & Tecnologia e de Negócios. No respeito das culturas próprias:
ü apelou ao “melhor conhecimento mútuo” (#16/17 dos

considerandos) das economias e sociedades;
ü convocou a Associação das Universidades de Língua Portuguesa

(AULP) e a Confederação Empresarial da CPLP (#7/8 da declaração).
 



DIVERSIDADE DA LUSOFONIA = REINO SUBLIMADO? 
• A primeira estrofe lusíada (E entre gente remota edificaram novo 

reino, que tanto sublimaram) antevê o espírito da lusofonia: posto 
que difícil de traduzir (ex: “forc’d their way to the fair kingdoms of the 
rising day”, Mickle, 1798), o singular reino transparece em tantos 
livros e exposições, cá dentro e lá fora, por ex:
ü As Plantas na Primeira Globalização, IICT, 2007 capa (exposição 

durante a Presidência da EU, resumo de A Aventura das Plantas, 
IICT, 1992 levada a todo o mundo, por último Pequim, 2013),

ü Futuro e História da Lusofonia Global, IICT, 2008 capa, 
ü Viagens e Missões Científicas nos Trópicos 1883-2010, IICT, 
ü À Volta do Globo (Washington e Bruxelas, 2007/08),
ü Senhores do Oceano (Moscovo, 2017/18). 

• CPLP, CECPLP, AULP, etc. combinam-se com comunidades locais de 
língua portuguesa dispersas dentro dos nove países membros, todos 
costeiros  - e em tantos outros - para revelar a diversidade da 
lusofonia às maiores economias do mundo, agrupadas no G20.

 

 
 



ESCREVER A RAÍNHAS ENQUANTO PROSSEGUEM CRISES, 
IICT, 2ª ed., 2015 https://run.unl.pt/handle/10362/14560

• O Atlântico norte é foco 
único das Cartas à Rainha 
Isabel II explicando a “crise 
de olhos azuis”.  Sobre essa 
a ACL também escreveu!

• Pensando noutras paragens, 
ocorre citar Cartas sem 
resposta  que apelam à 
conversão  de soberanos 
vitoriosos, em nome do 
bem comum: 
ü Maomé II (1461), pelo 

Papa Pio II, a seguir à 
queda de 
Constantinopla;

ü Isabel I (1562), por D. 
Jerónimo Osório, 
durante o Concílio de 
Trento.  

 

CARTA À RAÍNHA LUSÓFONA:  ESBOÇO E JUSTIFICAÇÃO, 
NOVA SBE WORKING PAPER #611, 2017

• Em Setembro de 2008, Jean-
Pierre Contzen (1935-2015), da
Académie Royale de Belgique,
negociou em nome de Mariano
Gago (1948-2015) uma
Declaração de Lisboa sobre C&T
para o Desenvolvimento Global
ü assinaram CPLP, Consultative Group for
International Agricultural Research, IICT, etc.
• Os novediassobrecartas na
ULIsboa, bem como uma
publicação para o Papa por
ocasião do centenário de
Fátima, levaram a este texto.  



 

CABO VERDE PODE OFERECER LUSOFILIA
• A XII Cimeira, em Cabo Verde, acolheu mais observadores
associados, incluindo a Organização de Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.
• Tendo em conta os 9 membros, junta 11 países europeus, 9
africanos, 4 sul–americanos e 2 asiáticos. Passou a reunir 7
membros do G20 (Argentina, Brasil, França, Itália, Japão,
Reino Unido e Turquia), o que deverá ter implicações para o
Secretariado-Executivo para além da “lusofonia energética”.
• Dez anos depois de Miguel J. Rodrigues (1948-2016) ter
lançado História e Futuro da Lusofonia Global para
comemorar o 125º aniversário da Comissão de Cartografia,
uma revista quintessencialmente britânica alegou que o
mundo precisava de “a bit of lusophilia”.
• Eis onde nos levaram Plantas e Rainhas: parabéns JEMF!

 


