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José Fernando Covas Lima de Carvalho natural de Beja, nasceu em 23 de
Agosto de 1936, era licenciado pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA).

Fol urn cidado exemplar, urn cientista, urn pedagogo, urn homern que
amou a sua terra, o seu Alentejo a quem dedicou muito do seu tempo, do
seu saber, do entusiasmo que sempre colocou em todos os mültiplos
trabaihos cientIficos, culturais e educacionais a que rneteu ombros.

Em 1963, iniciou a sua atividade profissional no Laboratório de
Fitofarmacologia (LF), da Direccâo Geral dos Servicos AgrIcofas (DGSA),
tendo participado na reestruturaçäo do Instituto Nacional de lnvestigacäo
Agrária (INIA), organismo onde foi Subdiretor-Geral de Proteçào da
Produco AgrIcola.

A convite da Confederacão dos Agricultores de Portugal (CAP), foi seu

representante no Conselho Nacional de Higiene e Seguranca no Trabalho.

Foi delegado do Pals a Food and Agricultural Organization of United
Nations (FAQ).

Desempenhou o cargo de Subsecretário de Estado do Ministro de
Agricultura dos IV E V Governos Constitucionais.

Docente Universitário prestigiado, partir de 1987 desernpenhou os cargos
de Presidente da Corn isso Instaladora da Escola Superior Agrária de Beja
(ESAB) e do Instituto Politécnico de Beja (IPB).

José Fernando Covas Lima de Carvalho, serviu superior, dedicada e
abnegadamente o nosso Pals, corn o seu entusiasrno e saber, reconhecido
pelos seus concidadàos tendo sido condecorado e agraciado corn diversas
distincoes.
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Assim, interpretando seguramente o sentimento de todos os Alentejanos,
o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, submete a esta Câmara
a proposta desse reconhecimento no voto de pesar pelo seu falecimento,
curvando-nos em sua memória, e enderecando a famIlia as nossas
sentidas condolências.
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