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Resumo  

Botânico e professor na Universidade de Coimbra (UC), Luís Wittnich Carrisso interessou-se pelo estudo 
dos territórios ultramarinos, dando, de alguma forma, continuidade aos trabalhos iniciados pelo seu 
antecessor, Júlio Augusto Henriques.  

Em 1924, Luís Carrisso redigiu um relatório detalhado acerca da urgência da exploração botânica das 
então possessões ultramarinas. A “província de Moçambique” era o alvo principal do seu interesse, por 
ser um território cuja flora era muito pouco conhecida. No entanto, diversas ordens de razões 
contribuíram para que o principal foco de atenção tenha sido Angola. Empreendedor e determinado, 
organizou três expedições botânicas a este território: a primeira, em 1927, da qual resultou a “Colecção 
de fotografias diapositivas de Angola”; a segunda, em 1929, designada “Missão Académica” e, a 
terceira, em 1937, durante a qual viria a falecer. Estas missões traduziram-se num significativo aumento 
da colecção de plantas de Angola do Herbário da UC, e na elaboração de um importante projecto – a 
obra Conspectus Florae Angolensis, fruto de uma oficial colaboração com o Museu Britânico (esta obra 
não estava ainda concluída aquando da sua morte). Gizou com grande rigor outros empreendimentos 
como, por exemplo, a criação de um Instituto de Estudos Coloniais anexo à Universidade de Coimbra e 
planeou uma Excursão Fitogeográfica Internacional a Angola (planeada para 1934), projectos que não se 
chegaram a concretizar. Mercê do trabalho desenvolvido sobre Angola, representou Portugal em 
congressos e conferências internacionais, nomeadamente diversos Congressos Internacionais de 
Botânica. Foi nomeado delegado da comitiva portuguesa à Conferência Internacional para a Protecção 
da Fauna e Flora de África, realizada em Londres em 1933. Nesta Conferência, organizada no 
seguimento da Conferência de 1900, foram debatidos, entre outros, os seguintes assuntos: 1) 
organização de listas de espécies de animais e vegetais com estatuto de protecção especial; 2) definição 
dos conceitos de “Parque Nacional” e “Reserva natural integral” e o seu estabelecimento; 3) 
regulamentação do comércio e circulação de despojos e troféus das espécies acima referidas e, 4) 
critérios de limitação e proibição de caça. Nesta comunicação iremos analisar a relevância dos trabalhos 
de Luís Carrisso para o conhecimento da flora de Angola, e a sua participação na Conferência para a 
Protecção da Fauna e da Flora de África de 1933, com propostas de espécies de fauna e de flora a 
proteger.  
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