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PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO CARDOSO E CUNHA

Faleceu, no passado dia 24 de janeiro, António Cardoso e Cunha, aos 87 anos.

António Cardoso e Cunha foi o primeiro Comissário Português a integrar o Colégio de 

Comissários da Comissão Europeia, liderado então por Jacques Delors, logo no ano da 

adesão portuguesa, em 1986.

Como Comissário europeu prestigiou Portugal e teve uma enorme influência na nossa 

plena integração nas estruturas comunitárias, que exerceu até 1993, tendo ocupado 

vários pelouros, nomeadamente o das Pescas e o da Administração.

Determinado, competente, dinâmico, tendo sido sempre reconhecido o seu bom 

trabalho em Bruxelas nas pastas que ocupou.

Atento à defesa dos interesses nacionais, contribui enormemente para que a integração 

de Portugal fosse um sucesso. 

Com uma longa e prestigiosa carreira como político, empresário e gestor, engenheiro 

de profissão, militante do PSD, destaca-se, em particular a sua passagem pelo Governo, 

primeiro como Ministro da Agricultura e Pescas do Governo da Aliança Democrática, 

liderado por Francisco Sá Carneiro em 1980, e, em 1981, liderado por Francisco Pinto 

Balsemão.

Foi ainda deputado na Assembleia da República em três legislaturas e, na década de 

90, liderou um dos mais ambiciosos projetos que Portugal conheceu no final do século 

XX – a realização da Expo 98. 

O sucesso da Exposição Internacional de Lisboa, assim como a revolução urbana que 

mudou radicalmente a fisionomia da zona oriental da cidade ficam a dever-se, em 

primeira linha, à visão, à coragem e à notável capacidade de organização de António 

Cardoso e Cunha.



A Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, expressa o seu profundo 

pesar pelo falecimento de António Cardoso e Cunha, sublinhando que o seu nome ficará 

sempre associado à participação de Portugal na construção europeia.
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