
FLORESJ89 - DOS HOMENS E DA NATUREZA 

E a teirnosia de uns poucos e o empenho de muitos que vem dando corpo 
ao project0 audacioso do Departamento de Biologia de estar presente em todas 
as ilhas dos Aqores. Ainda no ano anterior haviamos calcorreado as suaves 
colinas da Graciosa. Desta feita quisdmos ir at6 aos confins do Arquipbtago, 
at6 A longinqua ilha das Flores, para descobrir, revelar, aprender, ensinar, 
tudo ae mesmo tempo, compact0 como uma semana que lcvard anos a se 
desdobrar . . . 

CONTACT0 COMA NATUREA -UMA NEClESSIDADEFUND~AL 

A direcqgo imprimida A investigaqiio no Departamento de Biologia da 
Universidade dos Agores impde urn contacto continuo corn a Naiureza. A 
estratdgia de investigaqgo no Departamento tcm sido a de invesiir em ireas 
que, pela sua pcculiaridade ou representatividade no Arquipglago, nos deem a 
psimaxia do seu estudo e desenvolvimento. Por isso o Departamento investe na 
Ecologia, na EvoluqGo, no Mar, na Luta Bioldgica, As nossas ilhas sgo 
laborat6rios naturais, cobiqados por muitos cientistas 6vidos de testar as suas 
teorias. Aqui, num clima ameno durante todo o ano graqas 2 acq5o 
moderadora do mar, o que se aprendcu em terras de  verio quente e inverno 
f r io  sofre rnodificaqfies drfisticas: seres  sasonais rcpraduzem-se 
continuamente, plantas costeiras aparecem no cimo das montanhas, C verde 
durante todo o ano ... Aqui a evo fu~Io  acontece e pode ser descoberta em cada 
pcdra que se vira, sob cada folha que lentamente apodrece no solo. Nave 
ilhas, nove plataiormas subindo acima da espuma das ondas cm tempo 
diferente, foram outros tantos canvites para calonizadores vagabundos de 
eras longlnquas. Mas o que hoje vemos pode n5o corresponder ao que foi no 
principie, e a nossa fortuna 6 termos mesmo A porta a chave que nos levari 3 
solu$%o desse enigma a que chamamos evoluqao. Por isso o contacto corn a 
Natureza, a Natuseza das nossas ilhas, d fundamental para a investigaglo, para 
a vida do Departamento de Biologia. 

0 olhar penetrante da especializaqiio cientifica necessita dos harizontes 
vastos e englobantes de uma mullid50 de fireas afins como substrato quer para 
a sua acuidade e eficitncia no campo restrict0 que a particulariza, quer para a 
projecqio universal e in tegra~so  daquilo que conclui e descobre. Assirn 
tambtm a multiplice investiga~ao quue o Departamento desenvolve corn maior 
&nfase onde estd sediado necessita, para sua completude e situacao, do 
conhecimento da rnultifacetad a realidade t Po rica e Y ariadamente distribuida 
pelas terras e mares das novc ilhas do ArquipClago. 



A par do conhecimento cientifico do Arquip6lag0, as expediqdes que o 
Departamento de Biologia tern vindo a organizar consideram o contacto social 
come finalidade de igual modo imponante. Desde a sua preparaggo at6 ao dia 
do regresso, e mesmo durante o silencioso e muitas vezes rnon6tono ordenar 
dos conhecimcntos que se lhes segue, uma multidao de pessoas e entidades 6 
contactada, agitada e de modo variado pressionada a colaborar, o que 
voluntiria e pressurosamente, na grande maiaria, se apressa a fazer. Este 
testemunho vivo de adeszo transmite-nos a tranquilidade segura de estarmos 
inseridos nvma sociedade que se interessa pelo que fazemos, que apoia e 
incentiva a nossa dedicaqiio e que, s6 por si, justificaria o nosso empenho 
nesre tipo de iniciativas. Mas k tambkm nosso interesse, para alCm dc 
aproveitar a riqueza do intenso contacto hurnano que acontcce entrc os  
participantes nos poucos dias da expedigIo, levar junto de popula~bes  
perifericas do Arquipelago urn pouco daquilo que se faz na Univetsidade, 
partilhar interesses e conhecimentos, sair dos livros e entrar nas vidas. 
Aparentemente fugaz e superficial, o contacto assim iniciado produziri frutos 
de continuidade no aprofundamento da investiga~50, na transmiss30 futura de 
conhecimentos e apreensdes, numa personalizaqiio do trabalho cientifico que 
se desenvolve no Arquipglago. 

Em 89 nas Flores, como em 88 na Graciosa, o envolvimcnto humano foi 
urna vez mais gratificantc. Conhecemos muito mais. muitos mais nos 
conhecem, sentimos maior justificaqio para valtar porque nos sentimos muito 
mais em casa. Corn tudo o que teve de oficial, foi um contacto silencioso, corn 
zudo o que se disse e escreveu pauco impressionou quem o nHo viveu. Talvez 
por isso, ou por n3o se haver psometido o sensacionalismo de descobertas 
dramAticas, os meios de comunicaqIo social se n3o sentiram suficientemente 
motivados para explorar a novidade da descida sdbita de um grupo de cerca 50 
cientistas numa ilha de menos de 5 mil habitantes. 

Instalados em dezoito tendas destinadas i ProtecqHo Civil, mesmo ao lado 
das piscinas naturais de Santa Cruz das Ftores, beneficiando das instala~6es 
sanitsrias da zona balnear e de uma garagem adaptada a cozinha, durante umn 
semana viverarn urna vida diferente da usual uma vintena de  invcstigadores 
do Departamento de Biologia da Universidade dos Aqores, elernentos dos 
Departamentos de CiCncias AgrIrias e de Oceanografia e Pescas, das 
Secretarias Regionais do Turismo e Ambiente, da Agricultura e Pescas, e da 
Habitaqgo e Obras Pbblicas, do ENP, do IICT, das Universidades do Algarve, de 
Lava1 (Canadl) e de New Hampshire (U.S.A.), dos Museus de Paris (Franqa) e de 
Antudrpia (Bblgica), e da R.S.P.B. (Inglaterra). Cada manhl uma d6zia de 
equipas, sob a chefia do Departamento de  Biologia, espalhava-se por toda a 
ilha em quatro jeeps e de barco, cobrindo lugares e temas t3o variados corno 
Geografia, Antsopologia, Arnbiente, Ecologia e SistemPtica. Desenvolverarn-se 
estudos sobre diversos aspectos da fauna e da flora terrestres e marinhas, 



sobre coelhos, garajaus, moluscos, borboIetas e outros insectos, sobre pessoas 
e coisas, sobre rnonumentos naturais e intervenqdes do hornern. 

A 1ocalizaqZo do acampamento foi particuIarrnenre favorhvel para os 
variados estudos de biologia marinha. As piscinas naturais ofereciam uma 
enarme variedade de habitats. As pedras esam observadas e escovadas 2t 

procuxa de micromoluscos e, quando a curiosidade ultrapassava em 
profundidade a altura do joelho, fazia-se accionar a sugadora, O material 
recolhido era triado preliminarmente junto ao mar, transportado ati  ao 
laboratdrio (uma sala gentilmente cedida pelos Servi~os Florestais e adaptada 
para o efeito), onde os exemplares mais interessantes eram desenhados ao 
vivo. Sob o olhar atento e cooperante de professores e alunos do ensino 
secundhrio, que seguirarn alguns projectos de investigaqso, fizeram-se varios 
transectos destinados 21 caracterizaqZo biol6gica do litosal. MoIuscos, algas e 
crust6ceos form quantificados e recolhidos dt zonas expostas e abrigadas, no 
intuit0 de se cornpreenderem as diversas associa~Bes bioldgicas do literal e a 
dindmica que as determina. Visa0 apreciada foram as enormes Eapas, m e m o  
ali junto ao aearnpamento, Regozijamo-nos corn as medidas de protecqge 
decretadas pelo Governo Regional, fazemos votos para que sejam cumpridas e 
apelamos ao povo das Flores para que guarde e defenda este moEusco regional, 
se n5o pelo seu valor cientifica ao menos peIo prazer de poder apreciar tgo 
agoriano petisco quando ele se torna cada vez mais raro, cobiqado, ameaqado 
mesmo de extinqlo. 

Trabalhos de cartografia vegetal ocupasam o grupo dos betbnicos. 
Registos e recolhas de espCcies da nossa flora endemica irao enriquecer o 
esp6lio cientlfico da Universidade e permitir a elaboraq30 de pareceres ainda 
mais fundamentados. Foram admirados os cedros-do-mato, a1 guns 
provavelmente milenares, foi expresso o receio de que urna intervenqia 
humana desnecesslrria venha a ferir ainda mais a riqueza natural da ilha. De 
igual modo, pela equipa de Geografia, liderada pela Secretaria Regional do 
Turismo e Ambiente, foram feitas obsesvag8es do reIevo e da costa, estudaram- 
se as habitaqaes rurais e miradouros, teve-se na devida conta a localizaq50 
menos feliz de aIgumas lixeiras. 

0 avantajado e vnriado grupo dos entomdlogos, curiosos quanto B 
actividade das lagartas-das-pastagens, suas migraqbes e sua hoste de parasitas, 
ou interessados em constmir uma entornoteca aqoriana, tecolheu de dia e de 
noite toda a espCcie de insectos. TambCm corn intuitos de esclarecimento 
sistemzltico, conducentes a uma cornpreens80 da radiaqso evolvtiva dos 
moluscos terrestres, forarn feitas recolhas em toda a ilha, dai resultando, 
numa primeira anglise, v$rias espCcies novas para a ciencia. 

Pot toda a pane se veem coelhos nas Flores. Estes tambtm foram 
objecto de colheita, corn a finalidade de se comparar alguns aspectos da sua 
morfologia corn a das popula~Bes de ourras ilhas. 0 furgo, irnico predador 
daqvele mamifero, por ali se v8 amilide, De facto, como no Corvo e ao 
contrisio das restantes ilhas, n%o existem milhafres nas FIores. E exalfi nIo se 
lembre algum irresponshv~l de para l i  os Ievar, como em tantos casos 
infelizes tern acontecido. E que o probIema da abundlncia do9 coelhos, se o C 
na verdade, corn urn pouco de imagina~Io pode tornar-se numa fonte de 



riqueza para a ilha. Preciso sera apenas prevenir, se a caCa for aberta a 
turistas, que se respeitem as galinholas e narcejas, raras em outras ilhas. 
Para os cientistas, continua a ser uma oportunidade dnica de estudar a 
dingmica de populaqbes e estrutuTa dda comunidade animal corn uma especie 
apenas de predador principal. E mais uma riqueza cientifica a preservar 
neste laboratbrio natural. 

Cerca de 80% da popula@o mundial do garajau-rosado nidifica nos 
A ~ o r e s  e os muitos ilheus das Fleres constituem locais privifegiados para 
estudar aquelas graciosas aves. Migrador de longas disthcias ,  o garajau 
rosado mereceu, assim, figurar no emblema da nossa expedi~io.  Urn project0 
conjunto corn a Royal Society for Protection of Birds trouxe h expediqao urn 
grupo de cientistas britQnicos que connosco estudaram axptctos diversos da 
ecologia, dinarnica de popula~des e biologia daquela nve protegida. A 
anilhagem das pequenas aves levarlr atravCs do espaqo e do tempo uma 
mensagem que contribuiri para urn melhor conhecimento dcstes intrdpidos 
viajantes dos oceanos. 

Mas, infelizmente, ncm todos partilhavam connosco o mesmo fascinia 
pela natureza. Urn picnic de vilndalos num dos ilhtus significou a destrui550 
de muitos ninhos e a morte de muitos filhotes daquela col6nia. 0 s  mativos 
para tal atitude saem do 5mbito da investiga~zo cientifica que nos propornos, 
mas chama-se a atenqgo para o ma1 que pode fazer a falta de civismo de uns 
poucos. 

Como nos havia recebido a edilidade de Santa Cruz, assim nos despediu a 
edilidade lajense: corn urn lauto jantar. As frequentes e fartas amostragens 
n i o  conseguiram danificar a fartura da mesa e a superior qualidadc do 
cozinhado foi dignamente homenageada pelo significativo silencio que se 
segui i abordagem inicial. Trocaram-se palavras e lembranqas, fizeram-se 
votos e ruidosamente se confraternizou. 

Na manh% do dia 11 18 estava A nossa espera, magestoso, o DC 130 da FAP. 
Uma viagem ripida, uma aterragem imperceptivel, e eis-nos de novo em S. 
Miguel, trazendo nas nossas vidas e bagagens muitas recordaqBes, uma rica 
experiencia hurnana e urn r6r de inforrnaqio cientifica para trabalhar e 
publ icar .  

Foram a amabilidade da Forqa Adrea Portuguesa, o interesse do Ministro 
da RepGblica para os Aqores, General Rocha Vieira, e a gentileza da TAP que 
colocaram nas Flores a meia ccntena de elementos que viveu a aventura a que 
chamamos "FLORES/89"; foi a disponibilidade dos Serviqos Florestais, dos 
Scrviqos Agricolas, das edilidades e do Cornando Naval das Flores que nos 
transportou por toda a ilha; foi a generosidade de uma multidgo de 
contribuintes do combrcio, indlistria e autarquias micaelenses e a simpatia do 
povo florentino que possibilitaram a nossa permanencia nas Flares. Bern 
hajam. 

A. M. Frias Martins, Chefe da ExpediqSo. 


