
frutas, legumes e flores | Março 202214

PARABÉNS FRUTAS,
LEGUMES E FLORES!

30 ANOS DE INFORMAÇÃO…
E se viajássemos na cápsula do tempo 
até ao ano de 1992, precisamente há 
30 anos, em que foi lançada a primeira 
edição do projecto editorial Frutas, Le-
gumes e Flores? 
Numa breve busca nessa maravilha que 
em 1992 estava nos seus primórdios – a 
internet – são assinalados alguns marcos 
desse ano:
i. Portugal assumia a primeira presidên-
cia da então CEE (primeiro-ministro: Ca-
vaco Silva);
ii. A SIC ia para o ar na primeira emissão 
de um canal privado de televisão;
iii. Os estudantes universitários manifes-
tavam-se contra o aumento das propinas 
(lembro-me de ser um dos milhares de 
manifestantes… frequentava o Instituto 
Superior de Agronomia);
iv. Arlindo Cunha era o ministro da Agri-
cultura de então: o Ministério englobava 
as Florestas e as Pescas…
v. Iniciava-se uma importante e profun-
da reforma da Política Agrícola Comum 
(PAC): passagem de um modelo de apoio 
ao mercado para um apoio ao agricultor.
Comemorar 30 anos de uma revista es-
pecializada como a Frutas, Legumes e 
Flores é um acto de heroísmo e, sobre-
tudo, de resiliência dos muitos que por 
lá passaram (fiz parte desta história nos 
últimos seis anos). A informação é por-
ventura o maior poder que uma socieda-
de pode ambicionar.
O sector agrícola nunca “atraiu” a comu-
nicação social em geral, a não ser nos 
temas, na maior parte dos casos, asso-
ciados a eventos negativos: incêndios 
florestais, seca, cheias ou situações de 
crises alimentares (vacas loucas, nitrofu-
ranos, etc.).
Como na vida, as relações menos “ami-
gáveis” não resultam apenas de uma das 
partes, haverá sempre “culpas” do outro 
lado. Não podemos aniquilar o mensa-
geiro: o sector agrícola, salvo várias ex-

cepções, foi sempre tímido no tema da 
comunicação e, felizmente, assiste-se 
a um esforço de inversão desta atitude 
nos últimos tempos. É preciso ir mais 
longe com criatividade, meios e profis-
sionais. É curioso que um dos programas 
televisivos com maior longevidade na 
televisão portuguesa foi o TV Rural, do 
inesquecível Engº Sousa Veloso, emitido 
ininterruptamente de 1960 a 1990.
A televisão, e agora as redes sociais, con-
tinuam a ser os meios mais poderosos de 
comunicar, assistindo-se, cada vez mais, 
a novas plataformas, sobretudo para 
públicos mais jovens. O único programa 
televisivo dedicado ao mundo agrícola é 
emitido pela RTP 2, com o devido méri-
to, quer para o canal, quer para equipa 
que o produz… autênticos resistentes!
A imprensa escrita sofre deste cerco da 
“notícia” instantânea das redes sociais, 
em que a dita, ao fim de cinco minutos, 
já está desactualizada: quantas vezes se 
persegue um determinado tema, e de tal 
forma exaustiva, que parece que a vida 
a ele se resume? A filha de uma amiga 
perguntava à mãe, perante o espoletar 
da guerra na Ucrânia: «Mãe, o covid e a 
seca já desapareceram?»
Quantos jornalistas, com carteira pro-
fissional, se especializaram nos temas 
agrícolas no universo dos meios de co-
municação social em Portugal? O mun-
do agrícola, e sobretudo nos tempos 
que correm, extravasa claramente a Po-
lítica Agrícola Comum e a narrativa em 
torno dos fundos comunitários. Qual a 
principal função da agricultura? Produ-
zir alimentos! E o tema da alimentação, 
nas suas múltiplas dimensões, tem esta-
do arredado da comunicação do sector, 
quer público quer privado, diante dos 
seus concidadãos. O sector agrícola é 
responsável por cerca de 150 produtos 
reconhecidos como Indicação Geográfi-
ca Protegida (IGP) ou Denominação de 

Origem Protegida (DOP); responsável 
pelo programa da fruta e leite escolar; 
responsável pela dieta Mediterrâni-
ca, entre tantas outras nobres missões 
como a coesão territorial, o ambiente, a 
paisagem, a cultura do saber fazer…
E aqui chegados, ao fim de 227 edições 
da Frutas, Legumes e Flores, uma singe-
la Palavra me ocorre para resumir estes 
30 anos: Obrigado! Obrigado a todos os 
leitores, jornalistas, editores, parceiros e 
demais equipas, que asseguraram, mês 
após mês, a edição de mais um número 
da revista, sempre na busca da informa-
ção e de a levar o mais longe possível. 
O sentimento é de uma resistência afir-
mativa de querer continuar a informar, a 
partilhar, a desafiar…

Contamos convosco… Contem connos-
co! 

João Miguel Pereira, Director da Frutas, Legumes e Flores


