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PREFÁCIO
A divulgação e disseminação do conhecimento científico sobre a biodiversidade, feita através de uma informação de qualidade, são ações fundamentais para que a sociedade ganhe
a perceção, sobre os ecossistemas que nos rodeiam. A divulgação científica pode e deve ser
feita em diversos formatos e o presente álbum é um guia de identificação e descrição das
plantas herbáceas existentes no campus da FCUP.
O campus da FCUP é uma extensão natural do Jardim Botânico que foi parte integrante da
Faculdade de Ciências até há pouco tempo. Existindo na FCUP um Departamento de Biologia
com forte representação da Botânica e programas de formação de primeiro, segundo e terceiros ciclos em Arquitetura Paisagista privilegiou-se, na última década aumentar o número
e diversidade de plantas existentes no campus e a criação de laboratórios naturais para formação e investigação.
O trabalho que se segue não é um álbum botânico, mas sim um esforço conseguido de
construção de um guia das plantas existentes no campus da FCUP. É um olhar sobre a diversidade das plantas existentes, escrito numa linguagem simples, acessível e objetiva, ricamente ilustrado com lindas fotografias, destinado, como os autores afirmam, a “cativar
alguém a interessar-se por plantas”. Depois de o ler estou convicto que, na próxima Primavera, o livro me acompanhará, assim como, a muitos outros leitores nas caminhadas através
do campus da FCUP.

António Fernando da Silva
Professor Jubilado do Departamento de Química e Bioquímica
Ex-Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Em tempos, um botânico e uma ecóloga partilharam uma unidade curricular de botânica
que, normalmente, é vista pelos discentes como um “cadeirão”. E foi nesse ponto que o sonho
nasceu, a aprendizagem sobre botânica não tem de ser uma ciência estática e vista apenas
como um decorar sem sentido. As plantas são seres vivos com uma amplitude de caraterísticas tão particulares que fazem com que cada espécie seja um desafio de aprendizagem, e de
um aprender a observar os pormenores que as fazem únicas. Por outro lado, as plantas são o
suporte, a alimentação e o refúgio de tantos outros seres vivos que vivem e dependem delas.
As plantas são como o oxigénio, só se dá por ele quando nos falta o ar. Todos nós passamos
todos os dias por imensas espécies de plantas, herbáceas, arbustos e árvores nas bermas de
estradas e caminhos, em jardins, nos muros, em telhados, nas fendas do alcatrão. Quantos
de nós nos apercebemos delas? E quando o fazemos, quem se dá ao trabalho de as identificar? Ou pelo menos de nos perguntarmos, o que são? De que se trata? Para que servem?
O que produzem? Ainda que fazendo parte do nosso ADN (quem não tem um vaso com uma
planta em casa?), a verdade é que não nos cativam como os animais. Nas áreas mais ou
menos assilvestradas, mas extremamente bem enquadradas no campus do Campo Alegre,
a nossa escola naturalista de Arquitetura Paisagista transformou em laboratório natural a
paisagem, onde todos os anos vão surgindo novas espécies que são um regalo para os olhos.
Mas, quantos de nós se apercebem disso? O estudo da Botânica exige esforço e muita prática,
e desengane-se quem pense que com simples fotografias saberá reconhecer espécies. Sim,
pode ajudar, mas é necessária muita prática e esforço para aprender o vocabulário e reconhecer os caracteres que distinguem as espécies. Este trabalho não pretende ser uma chave de
identificação nem um guia florístico, apenas e tão somente uma lista das espécies herbáceas
com maior representatividade e mais evidentes nesta área. A ideia é mostrar que numa pequena área existe uma diversidade extremamente interessante, que aumenta paulatinamente com o tempo. A natureza é assim, mesmo quando não reparamos nela. Pretendemos dar
a conhecer a diversidade num contexto urbano, mais especificamente no âmbito do campus
da FCUP. Aquilo que realmente gostaríamos é que as pessoas reparem e se interessem por
algo que faz parte do nosso património e representa o primário da vida, aquilo que sustenta
a vida animal, nós incluídos. Se nos está a ler, não desista, por favor; a ideia é que talvez este
pequeno conjunto de fotos e textos curtos leve alguém a interessar-se pelas plantas. Leia
um pouco mais, olhe as imagens. Quase de certeza que alguma despertará algum interesse
mesmo que apenas estético.
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NOTA EXPLICATIVA
O presente trabalho está organizado de uma forma simples e colorida, para que qualquer
pessoa o consiga consultar, sem que para isso seja necessário ter bases de botânica. Assim,
a procura de cada espécie será efetuada pela cor da flor que a planta apresenta (triângulo
colorido no canto superior direito) e em cada página terá breves descrições das caraterísticas
taxonómicas, morfológicas, estatuto de conservação e algumas curiosidades sobre a espécie.

NOTA: Quando um taxon não apresenta um nome científico referido por Gonçalo Sampaio,
indica que aquele autor não tinha conhecimento dele como integrante da flora portuguesa.
Os autores não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer efeito adverso resultante
do consumo das plantas aqui descritas.

