
A cria~3o de uma Universidade numa regiiio acarreta consigo a 
vantagem da concentragio das miiltiplas facetas do saber em focos 
de investigaqgo e ensino. Destes, por sua vez, irradia essa ciEncia 
adquirida e fabricada de modo a elevar o nivel geral de 
conhecimentos de sectores da populaqIo. Pode, no entanto, criar-se 
o perigo do isolamento quer proveniente das especialidades 
desenvolvidas quer como resultado da dispers%o populacional. No 
intuito de evitar este isolamento geogrifico, quer conhecendo quer 
dando a conhecer, o Departamento de Biologia da Universidade dos 
Aqores tern vindo a organizar expediq8es macigas a ilhas 
consideradas perifkricas no Arquipelago. Depois da ExpedigIo 
TOP0185, coube a vez da Graciosa. 0 s  ensinamentos retirados 
daquela prirneira experigncia em S. Jorge produziram fru tos, 
tornando possirel a cornpilaqGo dos resultados da ExpedigGo 
GRACIOSA/88 neste RELAT~RIO PRELIMINAR. Tal denornina~go em 
nada insinua menos cuidado ou rigor cientifico, dentro das 
limitagdes impostas a cada Area de investiga630; quer apenas 
snlientar-se que os xesultados mais interessantes, quigg novos para 
a CiEncia, aparecergo mais tarde, em publicag6es apropriadas e 
difesentemente trabalhadas. 

0 envolvimento activo de sectores da popula$io Graciosense, o 
apoio e hospitalidade da edilidade local, de quem por justiqa se 
salienta a Presidente da C h a r a  de Santa Cruz, Sra. Le6nia Fagundes 
e o vareador da mesma C5mara Sr. Jost Aguiar, e bern assim dos 
Serviqos Agricolas, corn meng%o especial para o incansave1 condutor, 
Sr. logo Cardoso, fizeram-nos crer que esdvamos entre amigos e 
proporcionaram todos os ingredientes de que a nossa inexperiencia 
necessitava para a Expedig%o se ter tornado urn sucesso a nivel 
humano e tarnbem a nivel cientifico. 

Foram muitas as entidades do mundo comercial micaelense, do 
Goverao e das viirias edilidades que facultaram as provis6es que 
nos rnantiveram quase duas semanas na Graciosa. 

Ir e voltar ficou gentilmente a cargo da Armada Portuguesa. 
A Foqa A h a  concedeu inestimgvel apoio quando o mar se rnostrou 
menos cooperante. A todos, bem hajam, 

F. Martins 


