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Chama-se Pierre Escodo e foi durante cerca de dez anos editor da revista Frutas, Legumes e Flores, cargo que assumiu
poucos meses depois da publicação ter sido fundada. Passadas três décadas, fomos descobri-lo em Espanha, onde

partilhou memórias desses anos, incluindo o processo de Denominação de Origem Protegida da pêra Rocha.
Ana Gomes Oliveira 

«A PRODUÇÃO CERTIFICADA
E AS EXPORTAÇÕES ERAM

AS METAS DA ALTURA»  

promovemos o reencontro com um dos primeiros editores da 
Frutas, Legumes e Flores, que, passadas três décadas, partilha 
algumas memórias, bem como o contexto do sector agrícola 
nessa altura.  

Como foi parar à revista Frutas, Legumes e Flores? 
Cheguei a Portugal em 1992 como colaborador contratado 
de Jean-Claude Bousigon, que era o dono da TB Conseil e 
principal sócio da Markfel, que seis meses antes da minha 
chegada havia lançado a revista juntamente com seis sócios 
portugueses. Uma vez que todos eles tinham outras ocupa-
ções profissionais, não levou muito tempo até que me con-
fiassem o lugar de editor principal da publicação. 

Natural de França, vive actualmente em Espanha, onde é 
consultor e editor das revistas Eurofresh Distribution e Asia-
fresh Distribution, duas publicações ligadas ao sector agrícola 
e a partir das quais, apesar da distância, continua a cobrir as 
exportações portuguesas de frutas e legumes, colaborando 
inclusive com o nome da Portugal Fresh é Associação para a 
Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal. Pierre 
Escodo esteve presente no arranque da nossa revista, man-
tendo-se com um papel activo e determinante nos dez anos 
que se seguiram. 
E porque uma revista se faz muito das pessoas que actual-
mente nela trabalham, mas também dos colaboradores que 
ao longo dos anos contribuíram para a sua continuidade, 
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Que memórias guarda do tempo em que lá trabalhou?
Foram cinco duros anos de lançamento e outros cinco bons 
anos de desenvolvimento, inclusive trabalhando já de forma 
próxima com Espanha, onde acabámos por lançar mais tarde 
a Eurofresh Distribution.  

Recorda-se de alguma história mais marcante desses 
anos em que trabalhou cá?
Tenho várias, mas a mais interessante e engraçada foi orga-
nizar painéis de prova junto dos consumidores e estudos de 

mercado para a pêra Rocha. Foram acções desenvolvidas no 
âmbito de um estudo estratégico realizado para o Ministério 
de Agricultura com o objectivo de se criar uma marca colec-
tiva nacional para a pêra, bem como uma interprofissional. 
Para a Markfel, o primeiro desafio em Portugal foi conseguir 
agrupar as cooperativas e empresas exportadoras para que 
trabalhassem juntas neste projecto colectivo. Todo esse tra-
balho culminou na primeira Denominação de Origem euro-
peia para uma fruta, a pêra Rocha, que, aliás, continua hoje a 
conquistar mercados no mundo inteiro.

Referiu “cinco anos duros” para implementar a revista 
no mercado. Era difícil fazer uma publicação especia-
lizada?
No início sim. Não existia nenhuma revista profissional para o 
sector agrícola e 60% dos produtores nacionais dos anos 90 
não tinham por hábito ler informação técnica.

Quais eram as grandes preocupações do sector?
Estamos a falar de um sector que sentia a necessidade de 
modernizar a distribuição nacional, desenvolver a produção 
certificada e promover as exportações. 

O que é que aprendeu enquanto editor da Frutas e Le-
gumes?
Aprendi a ser perseverante e usar a minha capacidade de 
adaptação!

Sei que continua ligado ao sector…
Sim, continuo basicamente a exercer as mesmas funções, mas 
a nível internacional, como consultor e editor das revistas Eu-
rofresh Distribution e Asiafresh Distribution, que estão hoje 
presentes em 80 mercados. É desta forma que continuo a 
cobrir as exportações portuguesas de frutas e legumes, in-
clusive em colaboração com a Portugal Fresh. É com grande 
prazer que vejo que Portugal supera Espanha no nível de in-
cremento das suas exportações de frescos há vários anos. 

«30 anos são uma data especial! E, neste caso, são 30 anos a 
informar o público profissional da área agrícola e o público em 
geral, de forma completamente fidedigna. Para a Ascenza Portu-
gal, a revista Frutas, Legumes e Flores é um parceiro de longa 
data, que aposta na divulgação de informação técnica especializa-
da, com vista a um ainda melhor desempenho, quer por parte dos 
agricultores, quer por parte de outros agentes do sector. Parabéns 
por esta celebração. Estamos certos de que vamos continuar a 
comemorar, juntos, muitas outras iniciativas.»
David Silva (Ascenza Portugal)
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