
As ilhas exerceram em Charles Darwin influincia decisiva na teorizaqio da 
origem das especies. Por essa raz5o tern sido laborattirio privilegiado para investigar os 
segredos da adaptaqio evolutiva quer modelizando os processes colonizadores quer, de 
algum modo, apanhando a especia~go "em flagrante". 

A conspicua variabilidade da morfologia externa ou a discreta divergencia em 
estruturas moleculares de populaqHa para popula$Ho sHo testemunhos do complexo e 
tortuoso caminho a que chamamas Evolu~ilo. Forqada pela selecgto natural, feita de 
tentativas em mcltiplas Erentes, os seus insucessos sPo frequentemente imortalizados em 
pedra, mas as suas vit6rias vivem e carregam consigo o fardo de transmitir ao fu~uro o 
segredo do seu sucesso. 

A relativa juventude geoldgica dos Aqores oferece urn testemunho f6ssil 
reduzido a exiguas bolsas na llha de Santa Maria, dificultando assim a interpreta~iio da 
filogenia das especies actuais. Deste modo, como que em micro-cirurgia, importa 
literalmente dissecar e analizar at6 B estrutura molecular as vBrias espkcies, as virias 
populaqties da mesma especie para, atravds da interpretaqlo dessas varia~Bes, se 
proporem relacionamentos de parentesco ou se forrnularem hip6teses sobre o processo 
colonizador do arquiptlago. 

NBo obstante a rapidez corn que actua a plasticidade genCtica das popula~bes, 
garante da sua adapta~go ecol6gica e consequente sobrevivCncia. C nos milhares e nos 
milhbes de anos que ela se estabelece e que a separa~go em esNcies se concretiza. 0 s  
moluscos terrestres constituem, neste carnpo, modelo privilegiado. A presenqa de 
espicies e at6 mesmo ghzros agora endemicos (que s6 nesta Regiso se encontram vivos) 
mas corn representaqio fbsssil na Europa, permite especular que a sua chegada aos Aqores 
data de mais de uma dezena de  milhBes de anos. A presen~a em Santa Maria de calcirios 
biol6gicos de origem marinha corn idade comparAve1 legitima esta hipdtese. N3o que a 
ilha fosse como hoje 6, pois os basaltos mais antigos t?m apenas 4,5 milhfies de anos, mas 
15 bem provivel ter side i s  florestas que aqueles basaltos agora escondem ou que o mar j i  
engaliu que chegaram os mais anrigos colonizadores do Arquiptlago. 

Conscientes da  peculiaridade feliz que lhes confere, neste campo, a 
insularidade, virias equipas do Departamento de Biologia da Universidade dos Acores, a 
que se juataram elementos de outros Departamentos e Universidades nacionais e 
estrangeiras. escolheram a mais antjga ilha do arquipklago para levar a cabo a jB  
tradicional Expediqgo anual do Departamento. 0 s  variados interesses dos componentes 
da expediqso emprestaram urn colorido de complementaridade, sem subordinaq50, aos 
eszudos desenvolvidos, que transformam este "Relatbrio Preliminar"' numa antologia de 
"Histhias sobre a Histdria Natural de Santa Maria". 

Especial destaque mereceu a expediqiio da equipa de Biologia Marinha aos 
IIhCus das Formigas, a loC ilha A~oriana. 99.9% subrnersa; no entanto, a peculiaridade 
e riqueza da vida marinha que os caracteriza mereceu bem o esforqo dispendido e 
arnplamente justifica o entusiasmo dos participantes. 

Muitos forarn os apoios uma vez que, como as anteriores, esta Expedi~Zo nasceu 
do entusiasrno e espirito de  sacrificio de  alguns. da colaboraq20 de  todos os 
intervenientes, e da generosidade de muitos, entidades e individuos. Correndo o risco 
da indelicadeza (nunca esquecimento ou ingrat idlo!), permito-me real~ar  o apoio da 
Marinha de Guerra Portuguesa. da edilidade Mariense, da SATA, dos Servi~os Florestais 
de Santa Maria e outros serviqos da Governo Regional, da ANA, da Corretora, enfim dos 
muitos e muitos Marienses que nos presentearam corn simpatia e muita amizade. A 
coatinuidade dos trabalhos cientificos ali iniciados, os nossos esforqos para que sejam 
conhecidas e apreciadas as siquezas naturais da ilha, sera0 o maior testemunho do nosso 
apreqo e o rnelhor sinal da nossa gratjdso. 


