
“Jardins na Ilha do Faial (Açores)”, 
publicado pela Câmara Municipal da 
Horta, é um trabalho precioso e de 
elevada pesquisa bibliográfica, no 
que concerne ao estudo dos jardins do 
Faial. Esta obra realiza uma análise, 
sobretudo histórica, dos sete jardins 
públicos do Faial e do Jardim Botâ-
nico. No entanto, não é esquecida 

a componente botânica dos jardins 
bem como uma descrição de algumas 
espécies existentes na ilha do Faial.
tendo em vista que os Açores se dis-
tinguem no panorama nacional pela 
existência de um riquíssimo patrimó-
nio paisagístico onde se incluem jar-
dins, parques e matas ajardinadas de 
notável interesse botânico, em que se 
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manifestam valores ambientais, artís-
ticos e históricos de grande relevân-
cia, considera-se pertinente a edição 
de uma obra como esta para registar, 
em memória futura, a história dos 
jardins do Faial.
Este livro tem uma abordagem muito 
interessante e bem fundamentada da 
história dos jardins do Faial, sendo 
acompanhada por imagens fotográ-
ficas, criteriosamente escolhidas, que 
ilustram a perspectiva do autor.
Esta obra apresenta uma excelente 
perspectiva da evolução construtiva 
dos Jardins da ilha do Faial, pelo que a 
sua leitura se torna indispensável para 
conhecer a História do Faial, sobre-
tudo dos meados do século XVIII até 
aos nossos dias.
Após esta primeira abordagem, pro-
cede-se a uma descrição dos sete 
jardins púbicos do Faial. Neste capí-
tulo, são passados em revista o Largo 
Duque de Ávila e de Bolama, a Praça 
do Infante D. Henrique, o Jardim 
Florêncio terra, o Largo do Senador 
Dr. Joaquim Crisóstomo (Largo do 
Infante Dom Luiz), a Praça da Repú-
blica, o Jardim Comendador Eduardo 
Bulcão e o Jardim da Avenida Margi-
nal. o Jardim Botânico do Faial, pelas 
suas características de instituição de 

conservação da diversidade vegetal, 
tem uma capítulo exclusivamente 
dedicado a si.
No último capítulo, é realizada uma 
descrição botânica completa de 21 
espécies existentes nos Açores. Em 
alguns casos, esta descrição alarga-se 
à componente histórica. No entanto, 
ficaram algumas espécies importan-
tes por descrever que, devido à sua 
importância, como o caso da Faia-
das-ilhas (Myrica faya), deviam ser 
analisadas em detrimento de algumas 
espécies menos interessantes.
outro factor interessante e que é 
reflectido nesta obra é o período 
dourado da construção de grandes 
jardins nos Açores. De facto, este 
período reporta à altura da introdu-
ção da maioria das espécies exóticas 
nos Açores, sendo que algumas des-
sas plantas acabaram por se tornar 
as maiores invasoras na nossa actual 
flora.
Esta obra, de leitura obrigatória, per-
mitirá conhecer melhor o património 
da Ilha do Faial e eleva o Jardim à 
sua condição de elemento fundamen-
tal como espaço de valor histórico, 
cultural, botânico e social, cada vez 
mais revestido de um extraordinário 
potencial turístico. João mElo




