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Foi no Departamento de Biologia da 
Universidade dos A,ores, unidade or
giinica onde presta servi,o a maioria 
dos autores desta obra, "0 Jardim Ro
mantico da Universidade dos A,ores: 
Flora e Fauna", que teve origem este 
projecto, sendo criada uma Comissao 
Cientifica de Acompanbamento para 
a Recupera,ao e Manuteo,ao do Jar
dim da Universidade dos A,ores, 0 

qual mereceu desde 0 inicio urn apoio 
entusiasmado do Magnifico Reitor 
da Universidade dos A,ores. Passa
dos algnus arros e conc1uida a !arefa, 
fizeram-me 0 honroso convite para a 
sua apresenta,ao. 
o local escolhido nao podia ter sido 
melhor, no centro da cidade de Ponta 
De1gada, oa Livraria Sol Mar Artes e 
Letras, que neste ana esta a comemo
rar 20 aoos de actividade, de continuo 
sucesso, a bern das Artes e das Leo'as 
da nossa comunidade. 

* 0 presente texto corresponde a apresen
13IYaO publica do hvro realizada em Ponta 
Delgada, na Livraria Solmar Artes e Lerras, 
no dia 18 de Novembro de 2010. 

A principal area do Jardim do Cam
pus Universitario de Ponta Delgada, 
a chamada area nobre do jardim, en
contra-se limitada a suI pela Rua da 
Mae de Deus e a norte pela Reitoria 
da Universidade dos A,ores, a nas
cente pelos Complexos Cientifico e 
Pedag6gico/Aula Magna e a poente 
pela Rua Professor Doutor Vitorino 
Nemesio. 
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Citando urn dos autores, Antonio 
Neves Trota, a Campus Universita
rio de Ponta Delgada, fica situado na 
zona de fronteira entre as placas da 
Eurasia e da Nubia, pelo que a ilha 
de S. Miguel foi edificada atraves 
de emissao de produtos vuicanicos 
resultantes da actividade explosiva 
e efusiva de aparelhos nomo e poli 
geneticos. 0 Campus Universitario 
insere-se, sob 0 ponto de vista geo
morfologico, na " Regiao dos Picos" 
a regiao mais jovem da ilha de Sao 
Miguel, encaixada entre os vulc6es 
poligeneticos das Sete Cidades e do 
Fogo. 
Como afuma outra das autoras, Isabel 
Soares Albergaria, 0 jardim foi cons
truido para ser 0 parque privativo do 
Palacete mandado edificar, nos finais 
do seculo XIX, pelo 2.° Visconde de 
Porto Fonnoso. Posterionnente, a 
propriedade foi vend ida e penuane
ceu na familia Berguo de Aguiar ate 
1970. Neste ano foi adquirido pela 
Junta Geral do Distrito, passando en
tao a funcionar como Escola do Ma
gisterio Primano, ate que em 1976, 
passa para a posse do recem-criado 
lnstituto Universitario dos A,ores. 
Citando os autores Maria Joao Perei
ra, Virgilio Vieira, Duarte Furtado, 
Vilor Gon,alves e Amelia Fonseca, 
no Jardim da Universidade dos Ar;o
res vegetam, florescem e frutificam, 
plantas nativas das Americas, Africa, 
Asia, Oceania, Europa e tambem da 

Macaronesia. 0 actual jardim tern na 
base da sua composi,ao urn e!enco de 
especies gue se integram na concep
,ao original de "Jardim de Epoca", 
ao qual foram adicionados de fonna 
casual e por vezes acidentalmente 
outros elementos. 
Entre outros aspectos, permitam
me que destaque outras funr;oes do 
Jardim do Campus Universitario de 
Ponta Delgada, que van desde 0 pro
porcionar a realizar;ao de actividades 
cientificas, ate ao acolhimento de 
eventos sociais. 
o jardim e urn espa,o aberto, que 
se desenvolve ao ritmo da vida dos 
seus habitantes, a sua fauna e a sua 
nora, inserido numa lnstitui,ao de 
Ensino Superior. Nestas circunstiin
cias temos de tirar 0 melhor prove ito 
das suas competencias, obrigatoria
mente para atinginnos os objectivos 
institucionais. Mas nao s6. A nossa 
comunidade conhece-o e utiliza-o de 
tal modo que 0 perpetua nas imagens 
capturadas, quer em regislos, quer 
nas memorias. Ora vejamos: 
Como biotopo (palavra de origem 
grega f3wc; - bios=vida +roJWC;= lu
gar, ou seja, lugar onde se encontra 
a vida), serve para esc1arecimento 
de objectivos didacticos, em varias 
especialidades, nomeadamente, nos 
curs os de Biologia e de Ciencias 
Biologicas e da Saude. A sua riqueza 
em especies animais e vegetais, a sua 
evolur;ao ao longo do ano atraves da 
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passagem pelas quatro estayoes, 0 

desenrolar dos ciclos biol6gicos, as 
interacyoes que se manifestam am
biente/planta/an imal, as viuias fases 
da vida desde a concepyao a morte, 
sao, por exemplo, sempre 0 material 
que pennite ao professor dar uma 
visao pratica da teoria ministrada na 
sala de aulas. 
Aos [ms-de-semana, 0 lardim Uni
versitiirio, e sobretudo, urn cemirio 
natural de excelencia para urn registo 
multimedia de um momento especial 
na vida humana, 0 casamento, es
colhido especialmente pelos jovens 
casais, que em poses urn tanto ao 
quanta rigidas, para a cena ficar bern 
nitida, estao neste dia em transi to, 
entre uma cerim6nia religiosa, urn 
banquete e uma noile de nupcias que 
custa a chegar. 
o lardim do Campus Ulliversitario 
de Ponta Delgada e 0 local natural, 
para a realizayao de tradiyoes acade
micas, desde a iniciayao dos caloiros 
ate aqueima das fitas, que traz duran
te a semana academica a Universi
dade dos Ayores, e ao seu jardim em 
particular, muitos familiares e amigos 
dos estudantes, talvez para alguns 
de sitios rna is distantes e a primeira 
vez que nos visitam. Atraves deste 
ritual as estudantes assinalam si m
bolicamente que 0 fim do seu curso 
estii para breve, que estao quase a ser 
doutores. 
Mas 0 j ardim e uma fonte de sen

sayoes. Para os menos atenlos, urn 
jardim e urn espayo com urn elevado 
numero de seres vivos (fauna e flo
ra), tal como apresentam os autores 
na obra, e em cada local encontramos 
especificidades, mutayoes, imagens 
que variam segundo 0 tempo, 0 "n
gulo e ate diferentes cheiros, que mu
dam e nonnalmente sao mais intensos 
durante a primavera, em virtude do 
estado fenol6gico das plantas apre
sentarem 0 maximo desenvolvimento 
dos 6rgaos reprodutivos. 
Tennino chamando a atenyao para 
os jardins, com a imensidao de seres 
vivos que possuem, nos rodeiam de 
beleza pura, pnrificam 0 ar que res pi
ramos, apelam a momentos de obser
vayao, de passeio, de som bra, de 
descanso, de reflexilo e imp oem urn 
imenso respeito pe lo ambiente que 
nos rodeia. 0 jardim do Campus Uni
versitario de Ponta Delgada tern 0 

pri vilegio de diariamente por Iii pas
sarem centenas de seres humanos, 
cuja maioria sao jovens universitii
rios, e tal como 0 jardim vivem num 
espayo e num tempo especial, e por 
semelhanya de vivencias, no lardim 
Romantico da Uni versidade dos Ayo
res vivern ne1e os melhores dias de 
aprendizagem de saberes e de compe
tencias e quem sabe, tam bern estao a 
viver 0 maior romance da sua v ida. 
o lardim Romantico da Universidade 
dos Ayores esta bem e recomenda-se 
a sua visita. 
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Parabens aos autores, porque sou que 0 comp6em. Parabens tambem 
beram fixar nesta obra 0 essencial Ii Universidade dos A,ores , que tern 
do Jardim, pennitindo a todos nos 0 investido na conserva,ao desta j6ia 
aprofundamento do conhecimento natural da cidade de Ponta Delgada. 
sobre as especies da Fauna e Flora JoAo CANDIDO TAVARES 


