
HOMENAGEM

O Ministério da Agricultura acaba de 
concluir as iniciativas levadas a 
efeito referentes à comemoração 
dos cem anos da sua existência 

com a edição do livro – A Memória e 
os Tempos, em que são identificadas 
recordações dos últimos cem anos do 
Ministério da Agricultura, da autoria do 
Eng.º José Augusto dos Santos Varela.

É precisamente o Eng.º José Augusto 
dos Santos Varela que pretendemos 
homenagear nesta edição, última de 
2019, da “Espaço Rural”.

O Eng.º Santos Varela com os seus no-
venta e cinco anos é das poucas per-
sonalidades no nosso País que, como 
estudante de agronomia e como técni-
co do Ministério, acompanhou as mais 
importantes reformas que foram acon-
tecendo ao longo dos tempos.

No entanto, há uma componente da sua 
atividade profissional que gostaríamos 
de evidenciar, que foi a publicação de 
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um conjunto de livros sobre a PAC, fun-
damentais nos primeiros anos de ade-
são à então CEE e que serviram como 
referência e ensinamento a todos os 
que se interessam por estas matérias, 
então de grande novidade para grande 
parte dos técnicos portugueses e para 
os quais ele foi um verdadeiro mestre.

“Espaço Rural” presta-lhe uma home-
nagem de gratidão por toda a sua ati-
vidade e pelos ensinamentos que nos 
transmitiu, publicando uma entrevista, 
cujo conteúdo é da total responsabilidade 
e sensibilidade do Eng.º Santos Varela.

Também gostaríamos de realçar os lar-
gos anos que assessorou tecnicamente 
a CONFAGRI e dos ensinamentos que, 
por diversos meios, tanto contribuíram 
para elucidar os agricultores portugue-
ses e em especial os dirigentes e os 
técnicos da Confederação.

Na parte que nos toca, o nosso reconheci-
mento e muito obrigado ao “Mestre Varela”.

VOTOS DE BOAS FESTAS

Na Época Natalícia que vivemos, neste 
caminhar para 2020, aqui deixamos aos 
Agricultores portugueses, a todas as 
Organizações nossas associadas, aos 
seus dirigentes e técnicos e a todos os 
colaboradores da Confederação, Votos 
de Feliz Natal e próspero 2020. l
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