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Inclulda no grupo oriental, Sa~ta ~ria e recortada por balas 
profundas. Tem 97,42km2 de superflcie, sendo a sua largura maxima 
9,5km. 

o c~i~ e suave com temperaturas medias que variam entre 12QC (54QF) 
no inverno e 25QC (77QF) no verao. 

A data da descoberta da Ilha e bastante polemica, sendo apontada por 
alguns historiadores como a primeira ilha on de os Portugueses 
desembarcaram entre 1~21 e 1~32, tendo 0 seu povoamento se processado 
ao longo deste seculo, principalmente por familias ~lgarwias. 

Em 1~9J, no regresso da sua primeira viagem a America, parte dos 
companheiros de (ri s towao Col ombo desembarcaram perto do lugar dos 
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Anjos para cumprir uma promessa, feita em mar alto, de ouvir missa na 
terra a que primeiro chegassem e houvesse uma igreja invocando a Mae de 
Deus. 

Foi em Santa Maria que se elegeu em 1908 a primeira Camara Republicana 
do Arquipelago. 

Em 1944, 0 Aeroporto de Santa Maria foi construido pelas Forcas 
Americanas, tendo sido, dois anos mais tarde aberto ao trafego nacional 
e internacional. 

o artesanato da ilha e variado, satisfazendo as necessidades do 
quotidiano, com base nos materiais e recursos locais; cobertas e mantas 
de la ou retalhos, panos de linho, trabalhos em madeira, coiro, palha 
e vime ferragens, pecas de vestuario em la de ovelha e, ainda trabalhos 
em diversos materiais com fins decorativos. 

Embora ja sem 0 uso corrente que teve em tempos idos, o capote e 0 

capelo continuam a constituir 0 trajo mais tTpico quer desta ilha, quer 
de outras do arquipelago. 

Na tece~ag~ casel ra , merecem um especial destaque as camisolas de la 
branca groseira, as camisas de linho bordadas os casacos femininos 
bordados e os fatos de estamenha. 

A mUslca pop~~ ar , teve as suas origens no folclore levado por altura 
do povoamento de Portugal Continental, particularmente do Alentejo e 
das Beiras. No entanto, por influencia do meio insular do clima e outros 
factores, adquiriu aspectos muito proprios, quer nas dancas e cantares, 
quer nos instrumentos, como e 0 caso da viola e dos testo. 

Apresenta uma c~zl~~a muito tTpica e saborosa, recomendando-se 
especialmente: caldo de nabos, bolo na panela, molhos de porco, cuscuz 
e cachao. 

ExtraTdo do fol~eto KL~ D( S~~~ ~I~ 
edicao da Camara Municipal 
de Vila do Porto. 
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A zona costeira do arquipelago dos A~ores, e sem duvida uma verdadeira 
franteira entre a mundo terrestre e marinho, representando um dos 
ecossistemas mais ricas da Macaronesia. 

Mal descrita e pouco conhecida, esta pequena parcela com cerca de 5 a 
7 milhoes de anos de idade, e 0 meio mais transformada par numerosos 
factores inerentes a presen~a do homem. 

Sao inumeros os pontos do Arquipelago em que 0 meio marinho e quase 
virgem, representando uma entidade original onde se reunem especies 
quer do continente europeu, quer americano, bem como do Mediterraneo 
e tropicos. 
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o progressivo aumento da sua degrada~ao - presentemente poder-se-a 
falar em polui~ao e sobre x plora~ao em determinados ponto s das varias 
ilhas que compoem 0 Arquipelago - torna for~oso 0 seu estudo com 
implica~oes nao apenas puramente cientificas ou historicas. 

Qualquer politica de e x plora~ao que vise fins turisticos, culturais ou 
economicos, tal equal uma politica de conserva~ao dos ecossistemas 
litorais, devera assentar em bases cientificas precisas que so poderao 
ser elaboradas com profundo conhecimento da dinamica destas popula~oes 
ou comunidades. 

-.-
Possuindo desde ha rnuito tempo a REGIAO AUTONOMA DOS ACORES institui~oes 
e tecnicos capazes de conduzirem de forma eficaz um prograrna cientifico 
de estudos rnultidisciplinares neste dominio, consegue-se urna vez mais 
(apos as expedicoes cientificas ao T~~!85, G~(li~~88 e rL~~S!89), 
reunir sob orientacao do DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA da UNIVERSIDADE DOS 
ACORES um determinado numero de individualidades cientificas, normalrnente 
dispersas, contando-se a partida corn as participacoes da SECRETARIA 
REGIONAL DE TURISMO E AMBIENTE, SECRETARIA REGIONAL DE HABITACAO E OBRAS 
POBLICAS e 0 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRARIAS - Angra do Heroismo - da 
UNIVERSIDADE DOS ACORES. 

A UNIVERSIDADE DO ALGARVE, igualrnente estara representada nesta grande 
Expedicao. 

Departamento de Biologia 

D 



SANTA MARIA 
e FORM/GAS 

Como convidados estrangeiros, estarao entre nos a ROYAL SOCIETY FOR 
THE PROTECTION OF THE BIRDS Inglaterra; UNIVERSITY OF LAVAL-QUEBEC 
Canada; RECENT INVERTEBRATES SECTION Belgica; NEW HAMPSHIRE UNIVERSITY 
Estados Unidos da America, entre outros. 

A Ilha de Santa Maria e Ilheus das Formigas foram escolhidas para a 
realizacao desta Expedicao Cientifica por motivos varios e com diferentes 
objectivos, entre os quais: 

(.) a sua idade geologica; 

(.) 0 seu reduzido tamanho; 

(.) os ilheus que a rodeiam, com especial relevancia para "lFomigas" 

(.) os diversificados ecossistemas que a compoem. 

Todos estes motivos permitirao um estudo exaustivo dos varios ecossistemas 
que apresentam grande variabilidade, especificamente relacionados com os 
diferentes facto res fisicos e bioticos que os constituem. 

Para alem dos dados cientificos, que poderao ser objecto de publicacao, 
sera igualmente elaborada uma monografia sobre a Ilha de Sa~ta ~ria, 
com especial relevo para os Ilheus das lFonmigas, inseridos no quadro 
mais geral dos ecossistemas costeiros do Arq~ipelago dos ~~ores. 

Cabe aos responsaveis pelas dife rentes linhas de investigacao, elaborarem 
um relatorio de trabalhos desenvolvidos (em colaboracao com os restantes 
elementos de equipa), que servira de base para uma publicacao preliminar 
sobre a 11 ha de Sall1lta iKlaria e IllltnellJls das Fomigas. 

Departamento de Biologia 
E 



SANTA MARIA 
e FORM/GAS 

lKSIA ~[ P~TKCKP~S 

Departane~to de Bio]o~ia 
~niwersidade dos ~tores 

(. ) Prof. Dr. RRK~S ~TK~S (respo~sawel) 

(. ) Prof. Dr. ta~s fewma~des (respo~sawe] i~teri~o) 

(. ) Eng.Tec.Espec. Duarte S. f~rtado (comissao o~a~izadora) 
(.) Aux.Tecnico Joao ~~~e~ Bnwm (c~issao or~~izadora) 
(.) Tec.Adjunto lL~is lltexia dll~~JJRelda (cmmiss,ao o~a~izadora) 

(.) Doutor Joao Tawares 
(.) Doutor ~nri~~e Sc~~der~ 
(.) Dr. ferraz de tanaliitno 
(. ) Dr. Jose ~ewedo 
(. ) Dr. tarlos Brito 
(. ) Dr. Jose ~~iweira 
(. ) Dr. Wirgi~io Wieira 
(.) Or. francisco Pinto 
(.) Eng.Tec.Espec. Pereira d'~]meida 
(. ) Ora. #rna /!jjeto 

(. ) Ora. Regi~a Cu~ltna 
(. ) Ora. lL~isa ~] i weira 
(. ) Ora. ~ria Joao Pereira 
(.) 0ra. fatiw !!'IehD OOedei ros 
(.) Ora. ~ria lLasa~ete Rodri~~es 
(. ) Ora. ~a Cristina 

(.) Tarefeiro ~i~~tino Silwa 
(. ) Tarefeira ~ria ~le~a S. So~sa 
(.) Tarefeira Hele~a Silwa 

(.) Aux.Tecnica Maria Joa~a laweira 

Pessoal ~uxiliar 

Sra. ~lena Medeiros (respo~sawe~ p!cozi~ltna) 
Sra. ~a ~rti~s 
Sra. l~isa Ferreira (a) 

(a) Departamento de Geociencias 
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lISl~ DE P~llI(IP~S 
lRegionais 

(.) Engenheiro 	Wi t~ri~~ ~eis 
Secretaria Regional de Habitacao e Obras Publicas 
Direccao de Vila do Porto - Santa Maria 

(. ) Dr. 	 Jrntoll1liio tliuJIii Hnenrre ~l!JlOs~ 
Secretaria Regional de Turismo e Ambiente 
DelegaCao de Ponta Delgada - Sao Miguel 

(. ) Dr. 	 Pa~10 Borges 
Universidade dos Acores, Departamento de Ciencias Agrarias 
Terra-Cha - Angra do Herolsmo - Angra do Herolsmo 

(.) Sr. 	ferna~do Pereiira 
"OS Montanheiros" - Angra do Herolsmo - Terceira 

(0) 	 Eng.Tec.Agrario Especialista frall1lcisc~ (hawes ~~ra 
Secretaria Regional de Agricultura 
e Pescas - Servicos Agrlcolas de 
Vila do Porto - Santa Maria 
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ILlISlr~ [l1!E PMUlCrrp.MIlrIES 

iIlIacionaiis 

(.) Prof. Doutora 	~~rete ~~nciiada 
Universidade do Algarve 

(. ) Dr. 	 leslie Batty 
Universidade do Algarve 

(.) Prof. Dr. 	 ~~is Ma~~es ~~des 
Instituto de Investigacao Cientlfica Tropical - Lisboa 

(.) Ora. 	~~g~sta Gama 
Centro de Antropobiologia, I.I.C.T. - Lisboa 

(.) Dr. 	 ~~is ~. ~r~da 
Faculdade de Ciencias - Lisboa 

(.) Eng9.Tec9.Agraria 	Riita Precii~sa ~~iiw~ d~s Sa~~s leiixeiira 
Instituto Nacional de Investigacao Agraria 
Centro Nacional para a Proteccao Agrlcola - Oeiras 

(. ) Engenheiro 	Carlos ~tiias 
Instituto Nacional de Investigacao Agraria 
Estacao Nacional de Fruticultura "Vieira da Natividade" 
Alcobaca 
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LTISTA ~[ 	P~TTItTIP~S 

TInternac-ioWlliiRis 

Thornton, 	 New Hapshire - U. S. of America 

(. ) Prof. Doutor 	Je~ ~OOEiil 
University of Laval, Quebec - Canada 

(.) Ora. 	 J~hiiRlI1lll1le ~liis~e 
University of Laval, Quebec - Canada 

(. ) Ooutor 	Self"ge GofiiRS 
Museu de Paris - Franca 

(.) Ora. 	 CiiRrmell1l Sa~iiRS CiiRsiiRlI1l~wiiR 
Museu de Paris - Franca 

(.) Ooutor 	Tllniierry ~c~iiRljiiR~ 
Recent Invertebrates Section - Belgica 

(.) Doutor AdriiiRn del ~W~ 
Royal Society for the Protection of the Birds - Inglaterra 

(. ) Dr. 	 Peter ~~ers 
Royal Society for the Protection of the Birds - Inglaterra 

(. ) Dr. 	 JiiRii~ A. ~s 
Royal Society for the Protection of the Birds - Inglaterra 

(. ) Dr. 	 RiicllniiB.rd ~. FriiR~iic~ 
Plymouth State College - U. S. of America 

(.) Prof. 	 Doutor IBerniiRnli lP-nll1lt~reiiR~ 
I.N.R.A., Antibes - Franca 

(.) Dr. 	 IPllniil]ii~ tliiRrell1lce ~triiR 
J .L. B ~ Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown - Africa do Sul 

(.) Dr. [«IbIraB.rd J. IHletire Jr. 
Plymouth State College - U. S. of America 
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UST~ [)IE p~lRnICI[p~IHIES 

iftB.itUJIlf"alisus 

(.) 	1Il\in]it)elf"lW Teiixeilf"a PmnOO - Aeroporto - Santa lV1aria (a)
(I) J~se Ped~ Pii~~ Wiie~as - Ponta Oelgada - Sao Miguel (b) 
(.) 1Calf"~~s IEdUJIardo ~~iiz lRodlf"i~UJles - Ponta Oelgada - Sao Miguel (b) 
(.) ~ii~UJle~ ~al]e~stei~ - Ponta Oelgada - Sao Miguel (b) 
(.) ~lf"UJI~O de ~deilf"Os ~~ - Ponta Oelgada - Sao Miguel (c) 

(.) ~~alf"iida ~«lIeilf"OS - Ponta Oelgada - Sao lV1iguel (d) 
(.) lUJIis ~. lRese~des - Vila do Porto (b) 

~~u: 

(a) 	 colabora a tempo inteiro na equipa de Introducao de 
iHlalf1lllllImiia axyddiis ~os ~((;~res - Hllna de Sa~u ~lf"iia. 

(b) 	 colabora a tempo inteiro na equipa de ~iolo~ia ~lf"ii~lIna. 

(c) 	 as segura 0 servico de saude a todos os elementos, para 
alem de colaborar com a equipa de ~iolo~iia ~lf"ii~lIna. 

(d) 	 colabora a tempo inteiro com a equipa de f]olf"a e We~u((;a~. 
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Prof. Dr. ~~S F[~~[S 

Dr. J~se ~~]we]ra 
Dr. ffiIln1tOmri ~ Gui] Unelf'1V!le 
Engenheiro ~]t~ri~~ ~e]s 

Ora. ~~~~sta ~ 

(1) 	 estudo de algumas formas do relevo da Ilha de Santa Maria, 
nomeadamente da faixa litoral 

(2) 	 0 comportamento demografico da populacao da ilha, no perlodo 
apos 0 censo de 1981 

(3) estudos sobre a arquitectura da casa rural 

(4) recolha de dados para estudos de consanguinidade 

n~ta: 	 juntar-se-ao a esta equipa de investigacao 2 (dois) 

elementos do Departamento de Economia e Gestao da 

Universidade dos Acores. 
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Eng.Tec.Espec. ~1lJIffW1I s. HlIIU.Nm 

Ora. ~r~a J~a~ Pere~ra 
Eng.Tec.Espec. Pereira d'~]we~da 
Naturalista ~r9arida ~de~ros 

(1) 	 colheita de sementes e material vegetativo de especies 
endemicas, em particular das que sao conhecidas para a ilha 
de Santa IVlaria 

(2 ) colheita de polen para preparacao e analise polinica 

(3) 	 contributo para 0 estudo das plantas vasculares da Ilha de 
Santa Maria 

(4) 	 inventario, distribuicao e dinamica das especies indigenas e 
exoticas; 

(.) definicao das associacoes 
(.) impacto das especies exoticas na natureza e 

paisagem 

nota: 	 outros elementos poderao juntar-se a esta equipa de 

investigacao. 
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Dr. J~S[ ~[W[~ 

Ora. #ma If\!ew 
Ora. #ma (r~st~~a 
Aux.Tec. J~a~ B~ 
Naturalista B~~~ ~. Br~ 
Naturalista J~se P. p~~w W~egas 
Naturalista tarl~s R~dr~g~es 

Dr. l~is ~. ~~da 
Ooutor Serge iIiofas 
Ora. ICall"1lllllen Salas 
Ooutora ~ather Ba]~i~ 
Dr. Phillip ~tra 
Dr. [~rd J. IHeltnre 
Dr. R. IFraHdk: 

A equipa de Biologia Marinha propoe-se investigar 0 litoral e sub-litoral 

das Formigas e de Santa Maria, com seguintes objectivos: 


(1) 	 conhecimento sistematico da fauna e das algas atraves de recolhas 

por raspagem de areas escolhidas e pela utiliza~ao da sugadora 


(2) 	 conhecimento dos povoamentos algais e faunas associadas, 

mormente moluscos e crustaceos. De interesse especial, sao os 

Ilheus das Formigas e 0 Bai xo Oollabarat, pois apresentam 

c omposi~oes algologicas unicas no Arquipelago. 


(3) 	 estudo das popula~oes ictiologica s , com recolha de exemplares para 

enriquecimento das colec~oes do Museu "Carlos Machado". 


Tarefeira He]e~a s. S@~sa 
Naturalista ~~g~el ~a]]e~stei~ 
Naturalista l~is ~. Rese~des 
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Prof . Dr. FRIAS ~1I~S 
Dr. tarlos Brito 
Ora. Re~ina 1. t~~~ 
Tarefeiro Di~ntin~ Silwa 
Ooutor 1. Backe~ja~ 
Ooutor Serge Gofas 
Ora. Carmen Salas 

A ilha de Santa Maria, pela sua idade geologica, e considerada 
o ber~o da coloniza~ao do arquipelago. No ambito da Malacologia 
os estudos de Morelet (1860), Riedel (1964), Backhuys (1975) e 
Martins (1981) fizeram crescer 0 numero de endemismos refor~ando 
aquela posi~ao de previlegio cientlfico. Acresce ainda 0 facto 
de ali existirem especies endemicas terrestres sub-fosseis que 
se julga poderem ainda existir vivas (Backhuys, 1975) e ainda 
especies fossilizadas, apenas encontradas vivas em Sao Miguel 
(material de Morelet existente no Museu Britanico). 

A missao da equipa de Malacologia terrestre tem, assim, dois 
objectivos: 

(1) 	fazer uma recolha generalizada da malacofauna terrestre, 
explorando sobretudo as bolsas de vegeta~ao nativa, em 
busca de endemismos; 

(2) explorar 	as regioes fossillferas (Figueiral e sul da ilha), 
em busca de fosseis terrestres e, eventualmente, de 
exemplares que se julga podem ainda existir vivos. 
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Ooutor J~~~ l~~~RIS 

Ora. L~isa ~~iwe]ra 
Dr. ~irgili~ ~ieira 
Ora. La Salete ~~drig~es 
Dr. Fra~cisc~ Pint~ 
Dr. Pa~l~ Borges 
Profg.Org. L~rete ~~~ciada 
Prof. Dr. L~is f. ~rq~es ~ndes 

1I1l"Eng_.a T-ec_.a Esp_.a ~lta 1e~~e~ra - " 
Ooutor IBemard P·firn~rea~ 
Prof.Ooutor Je~y ~~i~ 
Ooutora J~ltnamne IIDehsle 

(1) 	 invent~rio da entomofauna da Ilha de Santa Maria, nomeadamente: 
Lepidopteros, Hymenopteros, Coleopteros e Olpteros 

(2) prospec~ao dos biotopos de ~yryca faya Aiton e sua entomofauna 

(3) bioecologia da praga lagarta-das-pastagens (~ythimma ~rnip~ncta) 

a) inquerito sobre a praga (junto das principais entidades 

publicas e privadas) 


b) dinamica do estado larvar (em v~rias localidades) 


c) curva de vao dos adultos (capturas nocturnas) 


d) parasitas e predadores 


e) agentes patogenicos 


(4) ~caros parasitas do morcego ~yctal~s az~ric~s 

Sr. Femand~ Pereira (a) 

(a) pertence a Associa~ao II~S ~ntaJlillneirns" 
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(. ) X~trod~~ao de ~~~ia axyridis ~os ~~ores 
(.) Xl~a de Sa~ta ~ria 

Doutor ~[~RXQ~[ S(~~[Rl 

Eng.Tee.Esp. Jose iP>. dll~~lI1IIlEida 
Teeniea Joa~a laweira 
Au x.Teeniea ~lena Si~wa 
Eng.Tee . Esp. Fra~cisco ~~ra 
Naturalista ~lberto iP>~ 
Engenhei~o(ar~os ~tias 

(1) introdu~ao de adultos de ~~~ia axyridis no Pieo Alto 

a) 	 verifiea~ao de posslveis loeais de hiberna~ao e dispersao 
de efeetivos 

(2) prospee~ao e reeolha de predadores afidlfagos 

a) 	 inventario de predadores e de seus parasitas 

lndiee de ataque de Perilit~s cocci~el1idae 


(3) prospee~ao e reeolha de afldeos 

a) 	 inventario das espeeies existentes e de seus prineipais 

parasitas 
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(.) IOlmiwlogiia 	 Dra. FH\Hm 1Hl. ~IIEITlllHnmS 

Dr. lesliie Batt~ 
Doutor ~drian del ~wo 
Dr. Peter ~I(ers 
Dr. JaiilUlle ~. ~s 

(1) distribuicao de Sterma do~ga~~iiii e Sterma ~ii~~do 

(2) 	 nidificacao, ecologia alimentar e crescimento dos jovens das 
especies acima mencionadas 

(3) 	 captura e anilhagem de outras aves marinhas 

(4) 	 observacao de especies migratorias marinhas e terrestres 

(5) 	 dinamica populacional de passeriformes em diferentes habitats 
daque 1a il ha 

(6) captura de especimes pertencentes a Passer d~stiic~s 

e 
e 

s 


e 
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Dr. flEMhU [)IE ~~ffil.lLllm 

Tec.Adjunto ILQD][S ~I. [)uM.MIIElIM 

(1) Colheita duma populacao de coelhos selvagens 
(@rycto~ag~s c~~ic~~~s). 

(2) Colheita de dados somatometricos e de cranios 

(3) 	 Colheita de sangue para estudos electroforeticos e de 
ectoparasitas 

(4) 	 Estudo da populacao sob 0 ponto de vista evolutivo: 
a) estacionaria 
b) em expansao 
c) em regressao 

(5) 	 colheita, preparacao e estudo do cristalino para determinacao 
da idade dos individuos 

(6) 	 correlacao e analise multivariada entre os parametros obtidos 
para 0 estudo da estrutura etaria populacional 

(7) 	 estudo das populacoes colhidas a fim de se determinar a 
existencia ou nao de subespecies especificas 
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Designada tambem pela U]~a do ijwo (pela sua configura~ao) e pela U]ha 
de Go~tal0 We]~, como homenagem ao seu descobridor (1432), foi a 
primeira de todas a ser descoberta pelos homens do Infante. Ao Sul esta 
a Ilha de Sao Miguel. A area de Santa Maria e de 96,99 Km2, com uma 
popula~ao que atinge 13.505 habitantes, nao falando da flutuante, 
motivada pelo aerodromo. 

De origem vulc~nica, de mais antiga forma~ao, com predomlnio de 
basaltos e de traquites. Abundam barros e gredas. t vulgar encontrarmos 
oficiais de oleiros que tem 0 selo da antiguidade, dos tempos dos 
antepassados. Processos recuados de fabrica~ao em que 0 homem toca com 
o pe para movimentar aroda. 0 seu fabrico e todo feito a base de 
pucaros, c~ntaros e vasilhas, de modo tosco que 0 Arquipelago consome. 

De interesse turlstico a furna do Ilheus do Romeiro, a Praia de Lobos 
(junto a Ribeira do Capitao) e 0 Pico Alto, num rasgado horizonte. 

As frutas sao semelhantes as do Continente. Boas produ~oes de trigo e 
de gada wacllJIIIII1I alem do capr-ino. Ausencia de arvores por falta de chuvas. 

A Vila do Porto, que serve de terra capital a esta Ilha (fundada por 
Fernao de Quental), 0 mais antigo concelho a~oriano, sede do primeiro 
governo, sob a actual presidencia de Ernesto Monteiro Velho Arruda, 
assenta numa enorme lomba limitada por duas ribeiras, a de S. Francisco 
e a do Sancho, e levanta-se sobre 0 mar, a pique, numa altura arrepiante 
de cem metros. Rodeada de mural has e de pequenos fortes para defesa, 
nada disso the evitou ser atacada pela pirataria que infestava, entao, 
o Oceano. Esta recheada de monumentos e de velharias de incomensuravel 
valor historico-artlstico. Muitas janelas de estilo manuelino e 
portadas de gotico primitiv~ se vem por aqui e por alem. 

Temos a sensa~ao que 0 relogio parou em quinhentos. Alem, topamos agora 
com um padrao no qual esta Cruz de Cristo, erguido em 1932, por ocasiao 
das celebra~oes do V Centenario da Descoberta ou Reconhecimento. 
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o sUbdito britanico Ale x Gray que viveu bastante tempo nesta Ilha, 
organizava grandes cortejos, por altura do Carnaval, em que os 
figurantes se desfiguravam em animais ferozes e em soldados do seu 
pals. 

Noutros pontos de Santa Maria 0 interesse paisaglstico e notorio. 
S~lpicos de casas muito brancas onde ressaltam balcoes floridos com 
secias e cravos, ou com primaveras e madressilvas. Telhados vermelhos, 
de mistura com prados muito verdes. 

Os moinhos lembram os que vimos repousados na Holanda. Tlpicas sao as 
suas chamines. Em Agosto de 1967 - previam-se constitui~oes de salinas. 
Paira na atmosfera um agradavel perfume a giesta. Ha campos em toda a 
parte, para a pratica do croq~et. 

Antes de chegarmos a Santa Maria depara-se-nos as Fonmigas, a guarda 
avan~ada dos A~ores - rocha e penedia. Dois penedos enormes, negros, 
emergem do verde mar, a grande e a pequena Formiga. 
Importante como luz irradiante no Oceano 0 seu farol, construido em 
1950, que presta assinalaveis servi~os ~ navega~~o. A meio do canal. 
Nos baixios ha mariscos. 

Razao deste Roteino foi 0 de debru~armo-nos sobre os ingentes problemas 
que afligem aquele bom povo, animado de portuguesismo, 0 seu eterno 
isolamento, resultante da situa~~o geografica, da grave falta de 
transportes marltimos e aereos para 0 Continente e para a Ilha da Madeira. 
Da necessidede de uma revis~o portuaria e da tributa~~o de imposto que 
afectam a economia e 0 desenvolvimento do Arquipelago. 

Desgra~as que podiam ser transformadas em gra~as, em prol da integra~ao 
do espa~o portugues. Necessidade de se criar 0 gosto pelos Cruzeinos 
de ferias, em qu 0 hotel seria 0 proprio barco, uma vez que as unidades 
hoteleiras nao surgem de um momenta para 0 outro. Os A~ores nao estao 
equipados convenientemente. 
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Como os madeirenses, os a~orianos poderiam promover a sua grande festa, 
a hortense, a flor-rainha, na Primavera, quando os A~ores sao um 
autentico jardim a beira-mar plantado. Seria, assim, a grande homenagem 
prestada pelo povo a~oriano a sua benquista terra. 

Um jornalista ingles do S~nday Express, na sua recente visita de 15 dias 
(3-x-1967) que realizou aos A~ores considerou as ~is lindas il~as da 
Terra. 

Nao podemos esquecer que os A~ores poderiam ser a dispensa e 0 recreio 
do Continente - manacial inesgotavel de recursos naturais mal conhecidos 
ainda por todos nos. 

Quem 0 visite ficara, como nos, eternamente enamorado. 
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