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ABSTRACT
Professor Germano da Fonseca Sacarrão
Aspects of his didactic and seientif work

The scientific and didactic career of Professor Gennano da Fonseca
Sacarrão is summarized. Embryological and omithological research,
as well as teaching and popularizing activities, are briefly described.

RESUMO
Descreve-se sumariamente a carreira científica e didáctica do Professor Germano da Fonseca Sacarrão. Comentam-se aspectos mais
importantes da investigação embriológica e ornitológica realizada
por este professor, bem como da sua actividade pedagógica e de
extensão cultural.
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Não é fácil considerar objectivamente a obra de alguém com quem
se conviveu, quase diariamente, durante cerca de 30 anos. No entanto,
se isso tem desvantagens, também o contacto directo pode ser esclarecedor de aspectos não transparecentes na obra escrita de um autor.
Penso que é o caso.
Sacarrão iniciou a sua formação científica na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, licenciando-se em Ciências Biológicas em
1937. Prosseguiu-a no Instituto de Histologia e Embriologia da Faculdade
de Medicina da mesma Universidade, sob a orientação do ilustre cientista
Prof. A. Celestino da Costa. A sua aptidão técnica para a histologia e
embriologia - maravilhosa, conforme diria mais tarde um eminente
zoólogo l - , e a supervisão esclarecida de Celestino da Costa,
permitiram-lhe sintetizar em investigação original sobre as glândulas
supra-renais a actividade de três anos e meio naquele Instituto. Com
efeito, as suas duas primeiras publicações científicas" que mereceram
citações em importantes obras', resultaram do estágio realizado no
Instituto de Histologia e Embriologia.
Sacarrão apenas voltaria a reconsiderar as investigações sobre
glândulas supra-renais' duas décadas mais tarde, a propósito de um livro
de Coupland'. Este autor, com efeito, encontrou em Seláceos diferenças
de cromafinidade relacionadas com o sexo, bem como dificuldades na
distinção entre os elementos nervosos e as células cromafins. Em ambos
os casos Sacarrão' discorda, julgando necessárias novas investigações
para esclarecimento daquelas interpretações.
Entre Março de 1942 e Dezembro de 1943, continuou a sua
preparação científica na Suíça, sendo aluno, na Universidade de Genebra,
de E . Guyénot e K. Ponse e, no Instituto de Zoologia da Universidade
de Basileia, de A. Portmann. A formação teórica e experimental de
Sacarrão ressentir-se-ia para sempre da acção destes cientistas notáveis,
nomeadamente do ensino directo propiciado por A. Portmann durante um
ano de contacto diário. Com efeito, se em Genebra beneficiou da audição
de E. Guyénot, um dos expoentes da época da escola evolucionista
francesa, com A. Portmann pôde testemunhar a transição entre a
morfologia idealista e evolutiva em que este professor participava. Uma
e outra perspectiva da morfologia influenciaram toda a obra científica e
didáctica de Sacarrão, que guardou sempre de A . Portmann uma
recordação de muita admiração e estima.
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Em Outubro de 1944 começou a exercer as funções de naturalista
do Museu Bocage, sendo encarregado da área de ornitologia do mesmo
Museu. Estendeu, no entanto, a sua actividade também à ordenação
das colecções de mamíferos e iniciou um trabalho que, infelizmente,
nunca publicaria, sobre os exemplares-tipo do Museu'. Continuou,
simultaneamente, as suas investigações sobre embriologia de Cefalópodes,
doutorando-se com uma dissertação neste domínio em ' 1951.' Iniciou,
então, a actividade como docente do Grupo de Zoologia e Antropologia
da Faculdade de Ciências. Estavam diferenciadas as duas linhas de
investigação - a embriologia de Cefalópodes e a ornitologia - , que
prosseguiria durante uma carreira longa de cerca de quarenta anos.
A EMBRIOLOGIA
As primeiras investigações embriológicas de Sacarrão' incidiram
sobre as relações embrião-órgão vitelino e nutrição vitelina em Eledone
e Oetopus, comparando-as com estados cronologicamente idênticos de
Loligo e Sepia'. Em Eledone verifica uma completa ausência de saco
vitelino interno a partir do estado XIV, sendo a nutrição do embrião
assegurada, desde aí, pela utilização directa do órgão vitelino externo.
Em Octopus descreve a endoderme definitiva e transitória (membrana
perivitelina), o órgão vitelino interno e a nutrição embrionária. Para
Sacarrão, o embrião de Oetopus pode ser considerado, quanto ao
desenvolvimento do saco interno e mecanismo de utilização do vitelo,
numa posição intermediária entre o tipo Loligo e o tipo Eledone lO •
A sua terceira publicação no domínio da embriologia" é muito
interessante e significativa. Sacarrão revela neste trabalho o seu gosto
pela teorização, um forte apego ao gradiente da perfeição inspirado pela
scala naturae e preparação científica bem integrada na morfologia
idealista. Enfim, uma formação filosófica de base caracteristicamente
essencialista '2 . Analista minucioso, mas já admirador da cultura abrangente, implica neste trabalho o mais relevante factor comum aos seus
dois grupos de investigação (Cefalópodes e Aves) - o ovo telolecítico.
Assumindo-se como evolucionista adepto da hipótese mutacionista
moderna ou neodarwinista 13 , rejeita, coerentemente, a hereditariedade dos
caracteres adquiridos, ao tempo revigorada pelo lisenquismo.
Para Sacarrão, o ovo cleidóico é um sistema altamente evoluído e
que deve ser encarado como um dos mais importantes factores que
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contribuiram para a conquista e domí~io do meio terrestre por parte dos
Amniotas Sauropsídeos 14.
A dissertação de doutoramento I' consiste numa descrição muito
pormenorizada das primeiras fases do desenvolvimento embrionário de
Tremoetopus (Tremoetopodidae, Oetopoda, Cephalopoda) e comparação
com estados idênticos, estudados pelo próprio ou por outros autores, de
vários octópodes e de Sepia e Loligo. Neste trabalho estuda a origem e
relações dos folhetos germinativos, a blastocinese, a nutrição vitelina e a
gastrulação. Assim, Sacarrão verifica que a primeira diferenciação da
discoblástula é a formação do sincfcio vitelino (endoderme transitória), a
que se segue imediatamente a formação de um endomesoblasto. A
determinação morfológica da endoderme é precoce em Tremoetopus e
tardia em Sepia e Loligo. Sacarrão interpreta a independência completa
dos dois esboços da endoderme (transitória e definitiva) como uma
alteração evolutiva ligada ao carácter meroblástico do ovo destes animais.
A gastrulação compreende a diferenciação do sincfcio vitelino (endoderme
transitória), o isolamento do endomesoblasto e sua evolução ulterior com
o ectoblasto até à fase (estado VII) em que se estabelecem nos seus
lugares definitivos os diferentes territórios germinais (folhetos), dos quais
nascerão todos os órgãos do embrião.
Verifica ainda existirem, transitoriamente, esboços de barbatanas tal
como em Oetopus e outros octópodes, o que, segundo Sacarrão, indicaria
que este grupo deriva de antepassados com barbatanas l6 • No estado VII,
observa a inversão da posição do embrião dentro do invólucro, o que se
deveria à acção do sincfcio vitelino. Também aqui constata diferenças
fisiológicas entre os Octópodes e os Decápodes. Descreve, finalmente, a
glândula da concha, cuja estrutura, modo de formação e carácter
regressivo parecem semelhantes às de Argonauta (também estudada por
Sacarrão) e estabelece as diferenças relativamente ao seu modo de
formação em decápodes.
Após o doutoramento, Sacarrão continuaria o estudo da embriogénese de octópodes, ocupando-se da glândula da concha em Oetopus,
Eledone e Argonauta 17 , da simetria bilateral precoce do disco germinal
de Loligo, simetria que nunca se observa em Octópodes l ' , e comparando a blastocinese em Cefalópodes e Insectos l ', em que há mudanças
de posição análogas do germe dentro do seu invólucro. Procura
contribuir, através da embriologia, para o esclarecimento da sistemática
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dos Octópodes, comparando as embriogéneses de Tremoctopus e
Argonauta e concluindo haver acentuadas diferenças fisiológicas entre elas
(mudança de posição do embrião em Tremoctopus e não em Argonauta;
presença de órgão vitelino interno em Argonauta e sua ausência em
Tremoctopus)'o.
Estuda também a evolução ontogénica das relações entre . 0 . embrião
e o órgão vitelino", concluindo, mais uma vez, que a ontogenia de
Octopus é «intermediária» entre a de Eledone (outro octópode) e a de
Loligo (ao tempo, um decápode) no que respeita à nutrição vitelina e
acção morfogenética do órgão vitelino. Estas divergências mostrariam que
há variações na adaptação activa do embrião ao seu órgão vitelino.
Ambos constituem uma unidade fisiol6gica, sendo as suas relações
herdadas em cada espécie e não dependentes da quantidade absoluta de
vitelo. Para Sacarrão, o órgão vitelino é típico e dominante na
embriogénese dos Cefalópodes, mostrando o processo de adaptação do
embrião àquele órgão transitório o carácter único do desenvolvimento do
germe telolecítico destes animais.
A gastrulação foi outro dos temas abordados por Sacarrão. Dos seus
estudos concluiu que, nos Cefalópodes, após o estado VI todas as partes
embrionárias estão irreversivelmente determinadas". Mas vai mais longe,
publicando um interessante trabalho sobre o significado geral da
gastrulação 23 • Defrontavam-se, na época, duas concepções opostas de
gástrula e gastrulação. Numa, a concepção morfológica, a gástrula era
considerada um estado di dérmico, recapitulado ou repetido nas
ontogenias; a gastrulação seria a formação deste germe didérmico. Para
a outra, a gastrulação não podia ser definida morfológicamente, pois as
gástrulas são muito variáveis e não relacionadas umas com as outras; a
gastrulação seria apenas movimentos morfogenéticos e o estado di dérmico
uma forma embrionária não repetida como tal nas ontogenias.
Sacarrão opta claramente pela última concepção, liderada por
Pasteels, reconhecendo que o mesmo estado final da gastrulação - o
embrião organizado, com as camadas germinativas nas suas posições
definitivas - , não tem o mesmo grau de organização e complexidade em
todos os Metazoários. Assim, nos Cordados não há estado didérmico,
pois a invaginação (Anfioxo e Tunicados) transfere, simultaneamente,
para o interior materiais para a endoderme, corda e mesoderme. E foi
esta a gastrulação usada por Haeckel como exemplo típico da formação
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da gastraea. Porém, nos Amniotas, já a camada interna fornece toda a
endoderme ou hipoblasto, ao passo que a externa é um mosaico
complexo de territórios germinais que, mais tarde, segregarão a
ectoderme (epiblasto mais neurectoblasto), a corda e a mesoderme.
Mesmo o arquêntero (indispensável na concepção morfológica de
gástrula) não existe em muitos grupos, vg Anelídeos, Rotíferos,
Policladídeos, Artrópodes, Cefalópodes, Teleósteos e Amniotas. Por todas
estas razões, o termo gástrula como representação morfológica postulada
por Haeckel (saco com duas paredes e blastóporo, envolvendo um
arquêntero) é meramente ideal, uma pura abstracção que nem sequer
existe em qualquer embriogenia. Para Sacarrão, toda a tentativa para
compreender a gastrulação deve ser livre de preconceitos morfológicos
sempre, mais ou menos, infiltrados de velhas ideias de recapitulação".
A formação dos folhetos germinativos nos Cefalópodes foi outro dos
temas tratados por Sacarrão". Para ele, a preocupação de encontrar a
imagem da gástrula típica foi o obstáculo que impediu de seguir a
segregação real dos esboços. Por outro lado, a interpretação dos folhetos
germinativos foi encarada considerando a gastrulação dos Cefalópodes
como uma modificação profunda de uma gastrulação por invaginação,
típica de um germe holoblástico dos Gasterópodes.
Revê, também, o valor e as limitações da teoria dos folhetos
germinativos. Para Sacarrão, o termo folheto não deve ser mais
compreendido com o significado exclusivo de camada ou lâmina celular,
mas antes como um grupo de células com o mesmo destino organogenético. O fundamento mais importante da teoria é o princípio
da especificidade. Concluiu -se , no entanto, ser esta especificidade
relativa: os mesmos tecidos e órgãos não se formam em todos os
casos a partir dos mesmos folhetos . Deduziu-se então que é somente
no fim da gastrulação, ie quando terminam os movimentos morfogenéticos, que podem reconhecer-se os verdadeiros folhetos germinativos e,
consequentemente, são legítimas as comparações válidas: é o destino
de uma camada ou grupo celular que revela o folheto germinativo a que
pertence.
Descreve a formação dos folhetos germinativos nos Cefalópodes
desde os estados mais precoces da diferenciação da discoblástula até uma
fase que precede imediatamente a organogénese e propõe uma interpretação do tipo de ovo dos Cefalópodes e dos seus primeiros estados de
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desenvolvimento libertado do preconceito da ideia de «recapitulação» de
uma forma de gástrula na série das ontogenias.
A origem e desenvolvimento dos olhos dos Cefalópodes foram,
igualmente, investigados por Sacarrão". Estudando embriões de
octópodes e decápodes, Sacarrão verificou que o olho resulta de uma
série de dobras da ectoderme, reconhecendo cinco estados no seu
desenvolvimento. Resulta um olho de câmara formador de imagens e
análogo ao olho dos Vertebrados, apesar de grandes diferenças na
estrutura e desenvolvimento em ambos os grupos. Para Sacarrão, os
olhos dos Cefalópodes teriam sido precedidos por estados de organização
mais simples (como em Nautilus e alguns gasterópodes), todos
funcionando no seu tempo próprio, determinando a estrutura atingida em
cada caso as possibilidades de alteração futura na «direcção» do olho
formador de imagens. Seria ainda, na sua opinião, razoável admitir o
mesmo para os olhos dos Vertebrados, na medida em que pertencem ao
mesmo tipo funcional dos dos Cefalópodes.
Também a génese dos cromatóforos nos Cefalópodes foi um tema
abordado por Sacarrão", que o estudou em embriões de Tremoctopus.
Verificou originarem-se a partir de certos elementos mesodérmicos que se
encontram anastomosados com os outros elementos do mesênquima

embrionário através de finos prolongamentos. A célula inicial do
cromatóforo aumenta de tamanho ao mesmo tempo que se forma um
grande vacúolo cheio de pigmento; o citoplasma e o núcleo, que é
sempre único no cromatóforo, permanecem em situação marginal. A
coroa de elementos contrácteis que envolve o cromatóforo definitivo
proviria dos elementos mesenquimatosos directamente anastomosados
desde o princípio com a célula inicial do cromatóforo.
Na dissertação apresentada para a obtenção do título de professor
agregado", Sacarrão retoma e reanalisa os dados da investigação em
embriologia descritiva e comparada que iniciara doze anos antes, em
particular a sua interacção com a taxonomia dos Cefalópodes. Já ficara
para trás o tempo da sua adesão à lei da recapitulação, defendendo agora
que se ontogéneses muito semelhantes permitem concluir um parentesco
próximo, ontogéneses divergentes não implicam obrigatoriamente um
parentesco remoto. Permanece, no entanto, fiel à escala da perfeição,
como demonstra ao conjecturar sobre a origem dos Cefalópodes", que se
deu « ... provavelmente em ligação íntima com a emergência do tipo
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meroblástico do seu desenvolvimento, carácter ontogenético que tomou
possível um enriquecimento considerável em reservas vitelinas e
consequentemente favoreceu a formação de ontogéneses mais longas e
mais complexas, evolvendo para escalões mais elevados de organização
biológica... »
No que respeita à evolução ontogenética das relações entre o embrião
e o órgão vitelino, Sacarrão regista de novo que elas são independentes
da quantidade de vitelo, estando a utilização deste e a adaptação do
embrião ao órgão vitelino relacionadas com propriedades intrínsecas do
germe. Tal relação mostra evolução das ontogéneses constante nos
Decápodes, mas diversificada nos Octópodes, havendo nestes últimos
uma libertação do embrião relativamente ao saco vitelino interno. As
numerosas divergências ontogenéticas 30 e nas fases adultas entre
Octópodes e Decápodes nada indicam, segundo Sacarrão, sobre as
afinidades entre as duas ordens. Mas, o grande hiato taxonómico que
exprimem, objectivaria aquelas categorias superiores, definindo, em cada
caso, um tipo particular de adaptação. Sacarrão era, portanto, de opinião
que as categorias taxonómicas superiores são objectivas, pois um
fenómeno natural, a descontinuidade, as delimita em relação a grupos
idênticos.
Observou, támbém, diferenças importantes nas embriogéneses de
Oetopus e EZedone e de Tremoetopus e Argonauta. Na época, os dois
últimos géneros ainda se incluiam na mesma família, Argonautidae.
Qualquer que tenha sido a repercussão deste seu trabalho, a realidade é
que, na sistemática actual dos Cefalópodes 3I, Argonauta e Tremoetopus
são incluídos em famílias distintas.
E assim sucessivamente. Durante mais alguns anos ainda foi
publicando, a um ritmo progressivamente mais lento, os resultados das
suas investigações embriológicas. Ocupou-se, nesta fase, em particular,
do estudo do gânglio epistelar e da glândula epistelar, das relações entre
a ontogenia e a evolução dos Cefalópodes e da blastocinese em
Tremoetopus. Professor catedrático em 1961, foi nomeado director da
Faculdade de Ciências em 1963 e do Museu Bocage em 1965. Exerceu
cumulativamente os dois cargos entre 1965 e 1970, deixando a direcção
do Museu Bocage em Abril de 1974. As tarefas directivas mostraram-se,
porém, progressivamente incompatíveis com a minuciosidade exigida
pela investigação descritiva e individualizada em que se empenhara. Por
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isso, a pouco e pouco, foi-se desvanecendo a obra de um notável embriologista, que, a despeito de trabalhar num país cientificamente menor,
adquirira reputação internacional, o que não é, nem era já, nada fácil".

o

ENSINO E A EXTENSÃO CULTURAL

A partir de 1951-1952 e até atingir os 70 anos, Sacarrão exerceu
funções docentes no Grupo de Zoologia e Antropologia da Faculdade de
Ciências. Naturalmente dotado de assinaláveis qualidades didácticas, foi
como primeiro assistente em início de carreira docente que o conheci e
as pude apreciar e valorizar. A sua formação radicada na morfologia
idealista, aliada a um apurado sentido estético e muito baseada no
concreto das estruturas faziam de Sacarrão um docente de elevada
qualidade. O arquétipo dos Moluscos, a trocófora ideal ou o metâmero
típico dos Anelídeos eram rápida e elegantemente esboçados, tudo se
interpretando a partir daí. A observação da preparação microscópica ou a
dissecção de representantes do filo ou da classe - ainda havia verbas
que bastassem para os alunos disporem de um exemplar, cada um, que
dissecavam - , eram acompanhadas de bibliografia adequada e esquemas
demonstrativos que permitiam interpretar, descritiva e topograficamente,
as estruturas.
Sem sobrecargas pedagógicas, tudo se resumia ao conhecimento dos
grandes filos, fazendo aperceber a estrutura dos filos menores por
decorrência daquele. Era, enfim, o esquema didáctico da morfologia
idealista, naturalmente modernizado, que tão profundas repercussões teve
no ensino da Zoologia.
A actividade docente foi, permanente e insistentemente, acompanhada
de uma notável acção de extensão cultural exercida a vários níveis .
Sacarrão possui a, igualmente, o talento e o gosto da divulgação, que
sabia endereçar a públicos muito diversificados .
Dirigiu tal actividade de extensão, logicamente, aos alunos, através
da publicação de sumários sintéticos e muito bem elaborados de
disciplinas que professou". Estabelecidos em tomo de ideias-chave, esses
sumários constituiam úteis elementos de trabalho, pois destacam bem o
essencial do menos relevante. Tal acção seria completada com a
publicação de livros, uns mais especializados" e quase só destinados aos
alunos de disciplinas particulares, outros acessíveis a um público culto,
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mais variado, em que os professores do ensino secundário tinham
participação generalizada". Neste domínio da divulgação especializada
criou mesmo, no âmbito das publicações do Museu Bocage, uma série
de extensão cultural e ensino, que se publicou entre 1972 e 1980, sendo,
gratuitamente, distribuída por mais de duzentos estabelecimentos de
ensino em que se professava a Biologia.
.
A sua acção de divulgador estendeu-se a enciclopédias e jornais
especializados. Várias obras, como a Enciclopédia da Vida Corrente,
infelizmente terminada numa fase muito inicial, Focus, Meridiano/
Fischer, Alfa-Estudante e Enciclopédia do Jornal do Fundão (nunca
publicada, a meu conhecimento), tiveram colaboração de Sacarrão.
Colaborou, igualmente, num jornal de índole científica, Universo. Ciência
e Técnica, que teve duração efémera.
Foi, porém, em Naturalia , 2. • Série, publicada entre 1953 e 1973,
que fez sentir uma completa acção de divulgador e animador muito
empenhado: artigos, notícias, recensões críticas, fotografias. De tudo fez
para o bom êxito da revista junto dos estudantes, professores e demais
público interessado em problemas da natureza. Papel idêntico e muito
relevante foi desempenhado em Boletim da Liga para a Protecção da
Natureza, sobretudo entre 1959 e 1961.
Também o grande público mereceu a sua atenção de professor e
divulgador. Para além de diversos livros sobre ornitologia, ambiente e
sociobiologia, publicou mais de seis dezenas de artigos, sobretudo em
Primeiro de Janeiro, mas também em República, Jornal do Comércio,
Diário de Lisboa, Diário Popular e até no jornal O Benfica. Sacarrão
era um prosador multifacetado, sabendo usar a linguagem escrita a níveis
de acessibilidade muito diferenciados.
Em Sacarrão houve sempre uma ligação intensa entre o professor e
o divulgador. Dir-se-ia que o público de que dispunha era sempre
insuficiente para a sua cultura biológica e geral, crescentemente
assimiladas. Quando o conheci acreditava pouco na Ecologia, em que não
via resultados comprováveis. Com o tempo, que correspondeu à
teorização firme das leis ecológicas, desvaneceu-se essa impressão e os
últimos anos da sua vida de professor dedicou-os ao ensino da disciplina.
Relacionou imediatamente a função docente com uma obra de extensão
em matéria de ambiente e factores ecológicos que é das mais copiosas
que se tem publicado entre nós 36 •
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professor Sacarrão é imagem prevalecente em centenas e centenas
de discípulos ainda activos que hoje povoam todos os recantos do país.
Mas, através da sua actividade divulgadora, conseguiu projectar-se para
um público muito mais vasto que influenciou e inspirou pela sua cultura
e faculdade de a manejar com acessibilidade.
A ORNITOLOGIA
O período de naturalista do Museu Bocage (Outubro de 1944 Outubro de 1951), a que já se aludiu, correspondeu à fase de preparação
de Sacarrão como ornitologista. Encarregado da organização de uma
colecção de aves de Portugal, que estavam pobremente representadas no
Museu, bem como do estudo taxonómico de colecções já existentes e por
estudar, Sacarrão iniciar-se-ia, como autodidacta, na carreira de
ornitologista.
Embora de tradição muito antiga em Portugal, que vem desde a
literatura cetreira medieval, os estudos sobre as Aves nunca haviam usufruído de continuidade ou profundidade. Listas de espécies ou catálogos
de colecções, e pouco mais, era o que, na época, estava publicado sobre
a ornitologia portuguesa. Um inglês, William Tait, que viveu no Porto,
publicara em 1924 um livro sobre as aves de Portugal" em que se
consignam os poucos dados de campo e de colecções conhecidos até à
data. Havia, portanto, muito a fazer e Sacarrão empreendeu esse estudo.
Observando, coligindo, preparando e organizando a colecção portuguesa
foi adquirindo uma prática, que, no entanto, por razões da sua carreira
académica, viria a interromper por mais de uma década. Não esmoreceu,
todavia, o seu entusiasmo pela ornitologia; mesmo durante esse período
manteve contactos com o estudo das aves, manifestado através de
publicações de índole proteccionista ou de divulgação".
Entretanto, no desempenho das suas funções de naturalista, realizou
ainda o estudo taxonómico de aves de Moçambique". Após ser nomeado
director do Museu Bocage, em 1965, Sacarrão voltaria a dedicar-se à
ornitologia-de-campo, agora amplamente coadjuvado pelo naturalista do
mesmo Museu, A A. Soares.
Iniciou uma linha de investigação sobre o status do peneireirocinzento, E/anus caeru/eus (Desfontaines, 1787), em Portugal. Espécie
meridional com uma população marginal na Peninsula Ibérica, o
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peneireiro-cinzento era tido como muito raro entre nós. Apoiando-se em
material de museus e observações-de-campo, Sacarrão estudou a situação
da população portuguesa durante duas décadas, mais concretamente de
1965 a 1983, concluindo que ela parece em expansão. A causalidade primeira de tal expansão seria um aumento de 0,5 0 C da temperatura média
anual na década de sessenta, verificado na região central .de Portugal, isto
é, na área em que se instalou o peneireiro-cinzento. Este aumento da
temperatura média anual correspondeu, na mesma década, e em parte da
mesma área, a um acréscimo da temperatura média do mês de Janeiro de
1-1,5 0 C. Como causa secundária, Sacarrão sugere a influência favorável
do aumento de temperatura na produção de recursos alimentares40 •
Outra linha de ornitologia-de-campo iniciada por Sacarrão foi a
investigação sobre a distribuição geográfica da pega-azul. Trata-se de uma
curiosa espécie, com uma raça geográfica ibérica, Cyanopica cyana cooki
Bonaparte, 1850, e um elevado número de outras raças geográficas na
Ásia orientaI 4 '. Isto levou vários ornitologistas, e entre eles um
português", a presumir que a população ibérica teria resultado de
introdução veiculada pelo homem, pois, como é sabido, os navegadores
portugueses frequentaram o Japão e outros pontos da Ásia oriental desde
o século XVI. A hipótese inversa, isto é, a introdução da pega-azul a
partir da Península Ibérica na Ásia oriental parece bem menos provável
dada a enorme área de distribução e variabilidade geográfica da espécie
na Ásia oriental.
Sacarrão refuta a hipótese da introdução por via humana com base,
essencialmente, num critério taxonómico: os dois ou três séculos
decorridos entre uma eventual introdução na Ibéria e o reconhecimento
da subespécie cooki não seriam suficientes para a diferenciação de uma
raça geográfica bem contrastada43. Não abordou, no entanto, o problema
sob outro ângulo, talvez, neste caso, bem mais esclarecedor: o da
formação da população ibérica a partir de um ou poucos casais, como é
natural que acontecesse se a espécie tivesse sido veiculada pelo homem.
Nestas condições, iniciar-se-ia uma verdadeira especiação por efeito
fundador - fenómeno comum e tão conhecido e estudado sobretudo em
ilhas - , com divergência genética assegurada, logo à partida, por deriva.
Em homeotérmicos de elevada fertilidade, como parece ser o caso da
pega-azuI4" conhecem-se situações de diferenciação genética e fenotípica
acentuadas em poucos anos".
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A distribuição geográfica de Cyanopica cyana cooki, bem como a
estrutura e composição do seu ninho, foram outros temas abordados por
Sacarrão", que mereceriam continuidade. Só com um bom conhecimento
do status de uma espécie e sua subsequente evolução se podem adequar
medidas conservacionistas dinâmicas e apropriadas em cada época.
Enfim, uma terceira linha de investigação prometendo interessantes
resultados de biologia evolutiva foi também iniciada por Sacarrão. Tratase do estudo das relações entre o pardal-comum, Passer domesticus
(Linnaeus, 1758), e o pardal-espanhol, P. hispaniolensis (Temminck,
1820), quando em simpatria. Estas espécies apresentam uma larga área
de distribuição simpátrica, correspondente, em linhas gerais, à região
mediterrânea com profunda extensão para o sudoeste da Ásia. Graças ao
trabalho clássico de Meise, em 1936, sabia-se que, na Península Ibérica,
Marrocos, Balcãs, Ásia Menor, Irão e Turquestão, as duas espécies são
bem definidas e, mais ou menos, segregadas habitacionalmente: o pardalcomum junto às habitações humanas e o pardal-espanhol sobretudo nos
campos, afastado das habitações". Em certas áreas, contudo, como por
exemplo em Itália (incluindo Sicília), Córsega, Creta e Norte de África
(do leste da Argélia, através da Tunísia, até à Tripolitânia ocidental), há
introgressão mais ou menos completa das duas espécies, formando-se em
certos locais populações híbridas que incluem toda a variabilidade
fenotípica das duas espécies.
Sacarrão estudou" , em Portugal , as duas espécies na área de
simpatria, que se localiza em parte da Beira Baixa e Alto Alentejo.
Observou a coexistência e convivência das duas espécies em pequenos
centros urbanos, sem que, no entanto, se verifique hibridação mais do
que ocasional. Concluiu, portanto, que em Portugal haverá sobretudo
isolamento comportamental entre as duas espécies, visto tê-las encontrado
no mesmo habitat e até nidificando lado a lado. A situação parece, de
resto, um pouco diferente da região espanhola vizinha, onde as duas
espécies exibem isolamento ecológico e comportamental e a hibridação
parece rrmito rara49 .

PALAVRAS FINAIS
Gregário no convívio, mas muito cioso da sua privacidade científica,
Sacarrão, uma vez investido na direcção do Museu Bocage, rodeou-se de
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colaboradores aos quais deu ampla liberdade de escolha dos seus futuros
científicos. Porém, não incorporou nenhum nas suas problemáticas
investigativas, à parte alguma cooperação que lhe foi fornecida por A.
A. Soares em actividades de ornitologia-de-campo. A embriologia de
cefalópodes, tão prometedora nas perspectivas que se haviam aberto, e a
própria ornitologia, que enveredara por linhas escolhidas com oportunidade e perspicácia, não tiveram, entre nós , a continuidade que
mereciam. Talvez a breve prazo esta lacuna se possa colmatar para bem
da Zoologia portuguesa e honra à memória de Sacarrão.
O Professor G. F. Sacarrão faz parte da plêiade intelectual que Portugal tem produzido, sabe-se lá porquê. Só a estocástica dos genes e da
sua integração em genótipos peculiares o poderá explicar, pois as
condições ambientais nunca foram favoráveis à realização científica.
Persistente e determinado, Sacarrão soube manter os pés na terra, mas o
espírito afastado dela, participando a seu modo, e com muito mérito, na
construção de um meio científico português".
NOTAS
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J. Z. Young. professor no Departamento de Anatomia do University College ,
Londres, em cana de 12 de Fevereiro de 1958; ver G. F. Sacarrão, Curricu/um
vi/ae , Lisboa, 1960, p. 17.
G. F. Sacarrão, Contribution à l'étude du tissu conjonctif des capsules surrénales
des Vertébrés. Bul/. Soe. Por/o Se. Na/., 14 (1943): 167·175; id .• Les eorps
suprarénaux des Sélaciens (étude histologique). Arch. Port. Se. 8iol .. 6 (1944):
135·160.
Ver 1. Vivien, Les glandes endocrines. ln: Traité de Zoologie, ed. P. -P. Grassé,
t. XIII, fase. II, pp. 1470·1544, 1958; G. E. Piekford and J. W. Atz, The
physiology Df lhe pituitary gland Df fishes. New York Zoological Society. 1957.
G. F. Sacarrão, Quelques remarques sur les corps suprarénaux des Sélaciens.
Arq. Mus. Boe. 2.' Serie 1 (1966), Not. Supl. 3: V·IX.
R. E. Coupland, The natural history of the chromaffin cell. Longmans, London.
Ver G. F. Sacarrão, Quelques remarques. 1966.
O incêndio de 1978, que destruiu quase completamente as colecções do Museu
Bocage, fez desaparecer muitas dezenas de exemplares-tipo, bem como
exemplares de formas já extintas. Apenas alguns tipos constavam, à data, de
catálogos impressos. Outros, poucos, estariam emprestados a instituições
estrangeiras que. após a catástrofe, se silenciaram a esse respeito. Como também
desapareceram catálogos das colecções e a correspondência do Museu, é
impossível saber-se hoje o que realmente restou, se é que restou alguma coisa.
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Esta incerteza complica muito uma eventual nomeação de neatipas quando e se
estes se mostrarem imprescindíveis para a estabilidade nomenclatura!.
G. F. Sacarrão, Observations sur les demieres phases de la vie embryonnaire de
l"Eledone. Arq. Mus. Boc.• 14 (1943): 25-36; id., Études embryologiques sur les
Cephalopodes. Ibid, 16 (1945): 33-70.
O principal referencial taxon6mico e embriológico de Sacarrão foi a obra do
conhecido morfologista idealista A. Naef [Die Cephalopoden. ln: Fauna e Flora
dei Golfo di Napoli, 35 Monografia, Systematik (1923), Embryologie (1928), R.
Friedlander, Berlin]. Na classificação dos Cefalópodes de Naef (1923, pp. 4450) consideram-se, dentro da sub-classe Dibranchiata Owen 1836, duas ordens.
Decapoda Leach 1817 e Oetapoda Leach 1817. Por isso Sacarrão. na intenção
de extrair implicações taxonómicas da sua investigação, compara frequentemente
a embriologia de Octópodes com a de géneros, como Sepia e LoUgo que, na
época, se pensava pertencerem à mesma ordem (Decápodes) . Também na
cronologia relativa das fases embrionárias, Sacarrão refere constantemente os
estados descritos por Naef (1928).
G. F. Sacarrão, Études embryologiques, 1945, p. 68.
Id., Sobre alguns aspectos do desenvolvimento dos ovos telolecfticos e sua importância biológica geral (estudo preliminar). Arq. Mus. Boc., 19 (1948) : 71-163.
Trinta anos depois tentaria repudiar o essenci ai is mo, adoptando uma postura
nominalista idêntica à dos feneticistas modernos e defendendo uma transtaxonomia, ou anti-taxonomia, de que, infelizmente, não indica objectivos nem
métodos. Ver G. F. Sacarrão, Espécie e essência. Arq. Mus. Boc. Série ECE 12
(1978): 1-37; id., CriticaI remarks on classification and species. Ibid., 2.- Série 7
(1980): 279-290.
O único factor comum às hipóteses mutacionistas e ao neodarwinismo é a
rejeição da hereditariedade plástica e, portanto, da hereditariedade do adquirido.
Quanto ao resto, o mutacionismo é saltacionista (essencialista) e o neodarwinismo é gradualista (populacionista).
G. F. Sacarrão, Sobre alguns aspectos, 1948, p. 111.
Id., Sobre as primeiras fases da ontogénese de Tremoctopus violaceus Delle
Chiage. Arq. Mus. Boc., 20 (1949): 1-124.
Há nesta hipótese uma clara relação com a lei da recapitulação biogenética.
G. F. Sacarrão, Notice on the embryonic shell sac of Octopus and Eledone.
Arq. Mus. Boc., 22 (1951): 103-105; id., Notice on the shell gland of Argonauta.
Ibid., 23 (1952): 35-37.
Id., On the bilateral symmetry of blastoderm of Loligo. lbid., 22 (1951): 107-110.
Id., On the blastokinesis in Cephalopoda and Insecta. Ibid., 22 (1951): 91-95.
Id., On the embryogenesis and the systematic position of the Argonautids.
(Preliminary note). Ibid., 22 (1951): 97-101.
Id., Ontogenetic evolution in the embryo-yolk organ relations of Cephalopoda.
lbid., 23 (1952): 39-42.
Id., Remarks on gastrulation in Cephalopoda. Ibid., 23 (1952): 43-45.
Id., The meaning of gastrulation. Ibid., 23 (1952): 47-68.
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24 - Esta posição assumida por Sacarrão na defesa da concepção de gastrulação
sustentada por Pasteels recebeu entusiástica adesão de Gavin de Seer [Embryos
and ancestors, Oxford University Press, 1958, pp. 167-168] e de L. B. Hyman
[The Invertebrates: smaller coe/omale groups, McGraw-Hill. New York, 1959,
pp. 753-754].
25 - G. F. Sacarrão, Sur la formation des feuillets germinatifs des Céphalopodes et
des incertitudes de leur interprétation. Arq. Mus. Boc., 24- (1953): 21-64.
26 - Id., Quelques aspects 5ur l'origine et le développement du type d'oeil des
Céphalopodes. Ibid., 25 (1954): 1-30.
27 - Id., Sur la génese des chromatophores de Tremoctopus. Ibid., 25 (1954): 31-38.
28 - Id., Sobre a evolução ontogenética das relações embrião-órgão vitelino nos
Cefal6podes. Ibid., 26 (1955): 1-126.
29 - Id., id., ibid., p. 3.
30 - Ver G. F. Sacarrão, Sobre a evolução ontogenética, 1955. pp. 109-110. que as
refere pormenorizadamente.
31 - A classificação dos Cefal6podes de Naef (1923) era, como já se viu (v. Nota 9),
a mais seguida na época. G. F. Sacarrão, Sobre a evolução ontogenética, 1955,
reproduz esta classificação nas suas linhas gerais. Argonauta e Tremoctopus eram
incluídos, no sistema de Naef, na mesma família, Argonautidae, Uma
classificação actual dos Cefalópodes [v. K. Mangold et A. Portmann,
Systématique. ln: Traité de Zoologie, Céphalopodes, t. V, fasc. 4, pp. 643-713,
ed. P. -P. Grassé, Masson, Paris,1989] considera Tremoctopus incluído numa
família (Tremoctopodidae) distinta de Argonautidae (Argonauta) .
32 - Os trabalhos de embriologia de Sacarrão são muito citados. Ver G. F. Sacarrão,
Curriculum vitae, 1960; id., Publicações. Citações. Faculdade de Ciências, 1975;
id., id., ibid., 1979; id., id., ibid., 1984. Para outras citações, mais recentes, ver,
por exemplo: K. Mangold, A. M. Bidder et A. Portmann, Structures cutanées,
pp. 121 -162; K. Mangold, Organes des sens pp. 241-301; S. v. Boletzky, H. J.
Marthy et A_ Portmann, Embryologie, pp. 553-575; ln: Traité de Zoologie,
Céphalopodes, tome V, fase. 4, ed. P. -P. Grassé, Masson, Paris. O critério das
citações e, obviamente, da sua qualidade e quantidade, é, para mim, dos mais
completos em matéria de avaliação cientifica . É que, para além de uma
certificação metodológica, critério suficiente para a publicação em muitas
revistas científicas, a citação permite avaliar os resultados da investigação e,
sobretudo, o papel que estes desempenharam no desenvolvimento científico.
33 - G. F. Sacarrão, Cadeira de Antropologia. 1961-1962 a 1963-1964. Rev. Fac. Ciên.
Lisboa, 2.' Série, C, 13 (2): 289-294, 1965; id., Cadeira de Zoologia
Sistemática. 1961-1962 a 1964-1965. Ibid., pp. 295-302.
34 - Id., Lições de embriologia geral. Ass. Est. F. C. U. L., 1956; id., Aspectos do
desenvolvimento embrionário dos animais. S. P. C. N., Lisboa, 1965.
35 - Id., O embrião e a evolução dos Vertebrados. Publ. Europa-América, Lisboa,
1957; id., Ontogenia, ambienle e evolução dos Vertebrados. Ibid., 1977.
36 - Id., Ecologia animal e Zoogeografia. Univ. Lisboa, 1970; id., A vida e o
ambiente, C. N. A., Lisboa, 1979; id., A ecologia da luz e da vida . Ibid., 1979;
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id., A temperatura como factor ecológico. Ibid., 1981 ; id., A bfa-ecologia da
água. Ibid., 1982; id., O meio biológico. Iniciaçào do estudo das interdependências na natureza viva. lbid., 1983 ; id., Ecologia e biologia do ambiente,
2 vais. Publ. Europa-América, Lisboa, 1992.
W. c. Tait, The birds of Porlugal. H. F. & G. Witherby, London, 1924.
G. F. Sacarrão, Protecção às Aves. Publ. Liga PrOl. Nal. 9, 1953; id., O Algarve.
Alguns apontamentos sobre o seu interesse ornitológico. Naturolia 8; 165-180,
1955; id., O mundo das aves. Escolar Editora, Lisboa, 1956 ; id.: Nomes
vernáculos das aves portuguesas. Natura/ia, 19-20: 39-58, 1963; id., A fauna
cinegética portuguesa. ln: A caça em Portugal, pp. 50-148. Estampa, Lisboa.
1963; id., Aves de caça e sua biologia. Escolar Editora, Lisboa, 1963.
Id., Contribuição para o estudo das aves de Moçambique (I). Arq. Mus. Boc.,
15: 1-11, 1944; id., ido (11). lbid., 19: 1-44, 1948 ; id., ido (111). Ibid., 22: 3952, 1951.
Id., Sobre a ocorrência em Portugal de Elanus caeruleus (Desfontaines)
(Falconiforrnes-Accipitriforrnes). Arq. Mus. Boc (2 .• série) 1: 77·110, 1966; id.,
Novos dados sobre Elanus caeruleus (Desf. ). Ibid., 2 Not. Supl. 18, 1970; id.,
Notas sobre Elanus caeruleus (Desf. ) em Portugal (Aves, Falconiformes).
Ardeola, 21: 173-182, 1975; id., Elanus caeruleus (Desf. ) - ln a real or ii·
lusory expansion in Portugal? Arq. Mus. Boc. (Série A) 1: 403-413, 1982; G. F.
Sacarrão e A A. Soares, Sobre o stalus de Elanus caeruJeus (Desf. ) em Portugal (1975-1983) [Aves-FalconiformesJ. Cyalfopica, 3: 339-349, 1985.
Vaurie [The birds of lhe Palearclic fauna. H. F. & G. Witherby, London, 1959J
e Peters [Check-list Df birds Df lhe world, voI. xv, Museum of Comparative
Zoology, Cambridge, Mass., 1962] indicam 9 subespécies asiáticas de Cyanopica
cyana, embora uma ou outra duvidosa.
J. R. dos Santos Júnior, A colónia da pega azul na Barca d' Alva (Alto Douro).
An. Fac. Ciên. Porro, 48: 265-292, 1965.
G. F. Sacarrão, Acerca de alguns aspectos problemáticos da ecologia geográfica
re Cyanopica cyanus (Pall. ) [Aves - CorvidaeJ. ESI. Fauna Porl. 1, 1974.
J. R. dos Santos Júnior, A colónia da pega azul, 1965. Este autor indica uma
postura média, por ninho, de 6-7 ovos:
Ver, por exemplo, J. K. Doutt, Speciation and lhe microgeographic race. ln: Vertebrate speciation. Ed. W. F. Blair, pp. 286-311. Univ. Texas Press, Austin, 1961.
G. F. Sacarrão, Remarques sur la variation géographique de la Pie-B leue,
Cyanopica cyanus (PalIas), dans la Péninsule Ibérique, spécialement au Portugal. Arq. Mus. Boc. (2.- série) I, 12, 1967; id., Cyanopica cyanus cooki Bp. au
Portugal. Localités de capture et d'observation. Ibid., 3, 6, 1971; id., Contribution à l'étude de la distribution de Cyanopica cyanus cooki Bp. (Aves Corvidae) dans la Péninsule Ibérique. Ibid., 3, 11, 1972; id., On the distributional area of Cyanopica cyanus cooki Bp. (Aves, Corvidae) in Portugal.
Cyanopica 2: 1-3, 1981; G. F. Sacarrão e A A. Soares, Sobre a estrutura e
composição do ninho de Cyanopica cyanus (PalIas) (Aves: Corvidae). Estudo
comparativo preliminar. Arq. Mus. Boc. (2.- série) 6, I, 1976.

22

Carlos A lmaça

47 - Ver J. Huxley, Evolution. The modern synthesis. G. Allen & Unwin, Lendon,
1945, p. 256; E. Mayr, Animal species and evolution. Belknap Press. Cambridge,
Mass., 1963, p. 119.
48 - G. F. Sacarrão, Passer hispaniolensis (T. ) em Portugal, com breve introdução
ao estudo das relações ecológicas com Passer domesticus (L. ). Arq. Mus. Boc.
(2,- série) 6, I, 1973; id., O problema do isolamento reprodutor de Passe r
hispaniolensis (Tenuninck). Cyanopica 3: 729-741, 1986; G. F. .Sacarrão e A A.
Soares. Algumas observações sobre a biologia de Passer hispanio/ensis (Temm)
em Portugal. Est. Fauna Porto 8, 1975.
49 - Ver G. F. Sacarrão, O problema do isolamento reprodutor, 1986.
50 - Ver M. Estela Guedes, Prof G. F. Sacarrão. MNHN. Museu Bocage, Lisboa,
1993. Este trabalho apresenta uma lista muito completa das publicações de G.
F. Sacarrão.

