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O município do Maio aposta na afirmação da ilha como destino turístico
sustentável e solidário.
A valorização do património ambiental e cultural da ilha do Maio
é genuinamente assumida como um eixo estratégico do desenvolvimento
local.
A cooperação e as parcerias que têm vindo a ser estabelecidas,
bem como os projetos implementados para potenciar o desenvolvimento
do Maio – contribuindo para mitigar a pobreza e a acelerar o desenvolvimento
sustentável – estão em sintonia com a Agenda 2030 de Desenvolvimento
Sustentável e na obtenção de objetivos comuns.
Através deste guia de recursos naturais e culturais, com destaque para
as áreas protegidas, pretende-se simultaneamente divulgar esta riqueza
e contribuir para a sua salvaguarda, utilizando a informação e a promoção
dos valores como aliados na preservação dos recursos.
Conheça melhor e desfrute da ilha do Maio!
Maio makes a strong bet on the promotion of the island as sustainable
and solidarity touristic destination.
The valorisation of Maio’s environmental and cultural heritage is seen as
a strategic mean to promote local development.
Cooperation and the partnerships that have been established, as well as
the projects implemented to enhance development in Maio – contributing
to reduce poverty and promote sustainable development – are in line with
the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Throughout this guide for natural and cultural resources, with a focus
on the protected areas, the aim is to highlight this richness and contribute
to its protection. Both information and the promotion of values are important
allies in the preservation of resources.
Get to know Maio and enjoy the island!

Câmara Municipal do Maio
City Council of Maio
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A Fundação Maio Biodiversidade tem desenvolvido uma série de iniciativas de
sensibilização, preservação, educação ambiental e promoção de alternativas
económicas, endógenas na procura de um desenvolvimento sustentável
para a ilha do Maio, baseado na conservação da biodiversidade e no bem-estar
das comunidades.
Este guia de recursos naturais e culturais identifica, mapeia e caracteriza
vários recursos, contribuindo para a estruturação de uma oferta turística
mais diversificada e sustentável, com foco nas comunidades e na valorização
da biodiversidade local e das áreas protegidas. Estamos felizes ver
o envolvimento de vários parceiros na materialização desta nova edição,
revista e redesenhada, do guia.
Ilha pequena em dimensão, mas ampla em diversidade e potencialidade.
Venha ao Maio sentir a diferença e deixe-se levar pela natureza, cultura
e vivência local.
Maio Biodiversity Foundation has developed several awareness raising
initiatives, regarding the environmental preservation and education and the
promotion of economic alternatives that aim a sustainable development in
Maio island. The conservation of the biodiversity and the well-being of the
communities are the main goals of these initiatives.
This guide identifies, maps and characterises several natural and cultural
resources, contributing to build a more diversified and sustainable touristic
offer, focusing on the communities and the valorisation of its biodiversity and
protected areas. We are happy to see the participation of different partners in
this new reviewed edition.
Small island, but big diversity and potential.
Come to Maio and feel the difference and get carried away by the nature,
culture and daily living.

Fundação Maio Biodiversidade
Maio Biodiversity Foundation
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Caracterização da Ilha do Maio
Characterization of Ilha do Maio
Ilha do arquipélago de Cabo Verde, Maio tem 269 km2, com um comprimento
máximo de 24 km e uma largura de 16 km, albergando uma população
de cerca de 6700 habitantes (Censos 2000). Pertence ao grupo do sotavento
e localiza-se a sul da ilha da Boavista a este da ilha de Santiago.
Trata-se de uma ilha de origem vulcânica, mas, mesmo assim, de características
planas e a sua maior elevação é o Monte Penoso, com 437 metros de altura.
Geomorfologicamente, é considerada a ilha mais antiga do país.
Cidade do Porto Inglês, antiga Vila do Porto Inglês ou Vila do Maio,
é o maior centro urbano da ilha.
Além da Cidade do Porto Inglês, ainda existem mais doze localidades:
Morro, Calheta, Morrinho, Cascabulho, Praia Gonçalo e Santo António,
Pedro Vaz, Alcatraz, Pilão Cão, Ribeira Dom João, Figueiras e Barreiro.
Apesar de ser uma das ilhas mais áridas tem o maior perímetro florestal
de Cabo Verde, uma mancha de 3500 hectares, composta essencialmente
por acácias, fruto de um plano de reflorestamento. A parte norte da ilha está
bastante desertificada devido a ação erosiva dos ventos fortes de noroeste,
provenientes do mar. A ilha do Maio caracteriza-se ainda pelas suas longas
praias de areia fina.
Chama-se Maio por ter sido descoberta a 1 de maio de 1460.
O seu povoamento só ocorreu no final do século XVI, depois do território
ter sido utilizado para a criação de gado, especialmente caprino.
Maio is an island in Cape Verde, with an area of 269 km2 and a population
of 6700 inhabitants. It belongs to the leeward group, south of Boavista island
and east of Santiago island. Although the island is volcanic, it is mostly plane
and the highest elevation is Monte Penoso, with 437m. Geomorphologically,
Maio is the oldest island in the archipelago.
Porto Inglês City, the old village of Porto Ingês, is the biggest urban centre
in the island. Apart from the city, there are other 12 villages: Morro, Calheta,
Morrinho, Cascabulho, Praia Gonçalo e Santo António, Pedro Vaz, Alcatraz,
Pilão Cão, Ribeira Dom João, Figueiras e Barreiro.
Even thorgh it is one of the most arid islands, Maio has the biggest forest
perimeter in Cape Verde, a total of 3500 hectares, composed mainly by acacias,
planted as part of a reforestation plan. The northern part of the island is very
desertified, due to the strong northwest winds. Maio is known for its long thin
sand beaches.
The name Maio comes from the fact that it was discovered on May 1, 1460.
The settlement only started on the 16th century, after the territory was used
for livestock, especially goats.
| 11

Bem-vindos welcome
Maio é a única ilha de Cabo Verde direcionada para o turismo de sol e praia
que escapou a um desenvolvimento intensivo. Esse facto apresenta uma
grande oportunidade para a ilha e para a população permitindo aproveitar
os seus recursos endógenos, sejam naturais, históricos ou culturais,
e também para desenvolver uma oferta turística baseada nas comunidades
locais e nas zonas da ilha classificadas como Áreas Protegidas.
Este guia identifica, mapeia e caracteriza recursos naturais e culturais da ilha,
e tem como objetivo:
- Incrementar a valorização dos recursos naturais e histórico-culturais da ilha
do Maio, especialmente aqueles relacionados com as Áreas Protegidas,
enfatizando a necessidade de conservar e preservar estes valores para o futuro.
- Contribuir para a estruturação de uma oferta de turismo sustentável baseado
nos recursos da ilha, nas Áreas Protegidas e nas comunidades locais.
Maio is the only island in Cape Verde directed for sun and beach tourism that
managed to escape intensive development. This is a fantastic opportunity for
the island and its population, as it allows to take advantage of the endogenous
resources, whether they are natural, historical or cultural. The creation of a
touristic offer based on the local communities and the natural protected areas
is also a good option.
This guide identifies, maps and characterizes the island’s natural and cultural
resources, and aims to:
- improve the valorisation of natural, historical and cultural resources in Maio
island, especially the ones relating to the natural protected areas, assuring the
need to preserve these values
- contribute to the creation of an offer of sustainable tourism, based on the
island’s resources, its protected areas and the local communities.
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Cuidados a ter
Be aware of
A fauna e flora das Áreas Protegidas
são sensíveis a perturbações e impactos
negativos. Por favor, respeite o meio
ambiente, não deixe lixo para trás,
não conduza fora dos caminhos,
em praias ou dunas.

The fauna and flora of Protected Areas
are sensitive to disturbances and
negative impacts. Please respect the
environment, do not leave garbage
behind, do not drive outside the paths,
on beaches or dunes.

As atividades autorizadas dentro das
áreas protegidas devem ser consultadas
com a autoridade competente. O acesso
é restrito para as Zonas de Protecção
Integral.

The activities authorized inside the
Protected Areas have to be consulted
with the regulatory authority. The access
is restricted into the Strict Protection
Zones.

Os caminhos e trilhos indicados podem
não existir no terreno, ou não estar
sinalizados. Alguns trilhos, especialmente
em zonas montanhosas, podem ser
perigosos. Na época das chuvas
(agosto-setembro), a condução
de veículos fora da estrada pode
ser perigosa.
Consulte guias locais ou comunidades
próximas.

The paths and trails indicated on the map
may not exist on the ground, or may not
be marked. Some tracks, especially in
mountainous areas, can be dangerous.
During the rainy season (August - September), driving off the main road
can be dangerous.
Consult local guides or nearby
communities.

Nadar por conta própria. Nem todas
as praias são recomendadas para
o banho. Consulte localmente
para minimizar o risco de um acidente.

Swim at your own risk. Not all beaches
are recommended for swimming.
Consult locally to minimize risk of an
accident.
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Legenda
Legend
Povoações
Villages

Alturas (contornos 50m)
Height (50m isolines)

Estrada principal
Main road
Trilho dos Parques
Park Trail
Trilho com ou sem caminho
Route with or without track
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Zona desenvolv. turístico
Area for tourism development

Praia/Zona com areia
Beach/Sandy area

Parque ou Reserva Natural
Natural Park or Reserve

Ribeira
Temporal stream

Paisagem Protegida
Protected Landscape

Praia
Beach

Zona de protecção integral
Strict protection zone

Dunas
Dunes

Floresta
Forest

Zona húmida
Wetlands

Dunas
Dunes

Monte
Mount

Terras Salgadas
Salt marshes

Floresta Árvores de interesse
Forest Trees of interest

Corais
Coral

Produção de carvão
Charcoal production

Habitat importante tubarões
Important habitat for sharks

Vista panorâmica
Panoramic view

Praia de desova de tartarugas
Sea turtle nesting beach

Produção de grogue
Grogue production

Habitat tartarugas marinhas
Important habitat for sea turtles

Produção de sal
Salt production

Passagem de baleias-de-bossa
Passage of humpback whales

Produção de queijo
Cheese production

Porto de arraste
Landing site

Artesanato
Handicrafts

Plantas de interesse
Plants of interest

Património histórico-cultural
Historical and cultural heritage

Habitat importante para aves
Important habitat for birds

Igreja/Capela/Cruzeiro
Church/Chapel/Cross

Zona agrícola
Agricultural area

Festa
Festival

Cultivos em condições extremas
Plantation in extreme conditions

Farol
Lighthouse
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Recursos
naturais
e culturais
Natural
and cultural
resources

Áreas Protegidas
Protected Areas
Rede nacional
de áreas protegidas
de Cabo Verde

National network
of protected areas
of Cabo Verde

Em Cabo Verde foram declaradas
no Decreto-Lei nº 3 / 2003 de 24 Fevereiro,
que designa a Rede Nacional de Áreas
Protegidas, e classificadas em seis categorias.
No Maio as APs foram revisadas em 2014,
há sete APs, pertencentes a três categorias.

In Cape Verde the PAs were declared in the
Decree-Law n. 3 / 2003 of February 24th,
which designates the National Network
of Protected Areas, classified into six
categories. In Maio they were revised
in 2014 into seven PAs, belonging
to three categories.

Parque Natural

Natural Park

Reserva Natural

Natural Reserve

Paisagem Protegida

Protected Landscape

Área Protegida (AP)
“Um espaço geográfico claramente
definido, reconhecido, utilizado e gerido
por meios legais ou outros meios eficazes
para alcançar a conservação da natureza
a longo prazo juntamente com os serviços
e valores culturais associados
ao ecossistema.” (UICN).

Norte da ilha do Maio (PNNM)
Casas Velhas (RMCV)
Lagoa Cimidor (RNLC)
Praia do Morro (RNPM)
Salinas do Porto Inglês (PPSPI)
Barreiro e Figueira (PPBF)
Monte Penoso
Monte Branco (PPPM)

Protected Area (PA)
“A clearly defined geographical space,
recognized, dedicated and managed,
through legal or other effective means,
to achieve the long-term conservation of
nature with associated ecosystem services
and cultural values.” (IUCN).

North of ilha do Maio (PNNM)
Casas Velhas (RMCV)
Lagoa Cimidor (RNLC)
Praia do Morro (RNPM)
Salinas do Porto Inglês (PPSPI)
Barreiro e Figueira (PPBF)
Monte Penoso
Monte Branco (PPPM)
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FLORA
Ficus sycomorus | Figueira (LOCAL) Sicómoro (PT) | Sycamore fig (EN)
Estado de conservação: Não avaliada | Conservation Status: Not evaluated (IUCN)

© Lacopo Forte

Árvore pertencente à família dos Moraceae, pode crescer
até aos 20 m de altura e aos 6 m de largura, desenvolvendo
uma copa densa e arredondada. As folhas têm formato de
coração, até 14 cm de comprimento. Espécie nativa da região
da África a sul do Sahel e a norte do Trópico de Capricórnio.
No seu habitat nativo a árvore é geralmente encontrada em
solos ricos perto de um curso de água. NoMaio os indivíduos
aparecem dispersos nas ribeiras, destacando os exemplares
longevos e de grande tamanho na bacia da ribeira da Lagoa.

This tree belongs to the Moraceae family, grows up to 20
m high and 6 m wide, developing a dense, rounded crown.
The leaves are heart-shaped and up to 14 cm long. The
species is native to the region of Africa south of the Sahel
and north of the Tropic of Capricorn. In its native habitat the
tree is usually found in rich soils near a watercourse. In Maio
it is typical to see individual trees scattered in temporary
streams. The long-lived large trees found in the basin of
Ribeira de Lagoa stand out in the island.

Prosopis juliflora | Acácia americana (PT e LOCAL) | Acacia (EN)
Estado de conservação: Não avaliada | Conservation Status: Not evaluated (IUCN)
Espécie de árvore introduzida da família Fabaceae, adapta-se muito
bem nas zonas áridas e semi-áridas. Árvore de 4 a 8 metros de altura,
com espinhos de mais de 1 cm de comprimento. Encontra-se em
abundância no perímetro florestal da ilha do Maio, no oeste da ilha,
onde foi plantada uma grande quantidade de exemplares desde os
anos 60. Espécie invasiva, que nas últimas décadas se estendeu por
toda a ilha, especialmente nos leitos de ribeiras, entrando às vezes
em confl icto com zonas agrícolas. É uma planta difícil e custosa de
remover, já que pode regenerar a partir das raízes.

© Fundação Maio Biodiversidade

20 |

An introduced tree species, belong to the Fabaceae family. This
particular species adapts very well in arid and semi-arid areas. It is
a tree of about 4-8 metres in height, with thorns more than 1 cm in
length. It is found in abundance in the main forestal area, in the west
of the island of Maio, where a large amount of individuals have been
planted since the 60’s. This is an invasive species; in recent decades
it has spread throughout the island, especially in stream beds,
sometimes confl icting with agricultural areas. It is diffi cult and costly
to remove this tree since it can regenerate from its roots.

FLORA
Cocos nucifera | Coco (LOCAL) Coqueiro (PT) | Coconut tree (EN)
Estado de conservação: Não avaliada | Conservation Status: Not evaluated (IUCN)
Membro da família Arecaceae é uma espécie de planta que pode
crescer até 30 m de altura, com folhas pinadas de 4 a 6 m de
comprimento. Espécie introduzida em Cabo Verde, com origem
desconhecida, sabendo-se, porém, que estendeuse pelas zonas
tropicais do mundo. Adapta-se bem a solos salinos e gosta dos solos
arenosos. Na ilha do Maio, esta árvore existe principalmente nas zonas
do Barreiro, Ribeira Dom João e Morro, encontrando-se normalmente
junto a linhas de água. O fruto, o coco, é muito conhecido e apreciado.

© Hugo Rupf

Member of the Arecaceae family, this is a species of tree that can grow
up to 30 m tall, with pinnate leaves 4-6 m in length. This is a species
that was introduced into Cape Verde. Its origin is under discussion,
but in any case the coconut trees have spread throughout the tropics,
globally. It adapts well to saline soils and likes sandy soils. On the
island of Maio, this tree exists mainly in the areas of Barreiro, Ribeira
Dom João and Morro, lying usually along the water lines. The fruit,
coconut, is well known and appreciated.

Tamarix senegalensis | Tarafe (LOCAL) | Tamarix (EN)
Estado de conservação: Não avaliada | Conservation Status: Not evaluated (IUCN)

© Wikimedia Commons

O tarafe pertence à família Tamaricaceae. Encontra-se
irregularmente distribuída por toda a região do Noroeste de
África, em países como Senegal, Cabo Verde, Mauritânia ou
Níger. Habita zonas de estepa do Sahel com solos salinos,
desertos arenosos, praias e savanas. No Maio encontra-se em
zonas arbustivas em ribeiras, como Casas Velhas ou Lagoa,
ou nas cinturas de dunas marítimas. Pequeno arbusto de 2-3
m de altura máxima, com ramos pendentes e folhas muito
pequenas em forma de escama e com folhagem verde-cinza.
Muito conhecida pelas suas propriedades analgésicas como
tónico, diurético, adstringente e diaforético, sendo ainda
reconhecida nalguns lugares por ter poderes mágicoreligiosos.

This shrub belongs to the Tamaricaceae family. It is unevenly
distributed throughout the region of Northwest Africa,
in countries such as Senegal, Cape Verde, Mauritania and
Niger. It inhabits steppe zones of the Sahel with saline soils,
sandy deserts, beaches and savannas. In Maio it is found in
shrubby areas in temporary streams, suchas Casas Velhas
or Lagoa, or on the belts of maritime dunes. It is a small
shrub, up to2-3 m tall, with drooping branches, very small
scale-shaped leaves, with grey-greenfoliage. It is well known
for its analgesic properties as a tonic, diuretic, astringent
anddiaphoretic, and in some places it also has magicalreligious usage.
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FLORA
Arthrocnemum macrostachyum
Estado de conservação: Não avaliada | Conservation Status: Not evaluated (IUCN)
Arbustos de forma irregular de cor amarelo-esverdeado, com
um caule lenhoso e muitos ramos. Medem entre 30 cm e 1 m de
comprimento, podendo chegar até os 1,5 m. Floresce e frutifica da
primavera até ao outono. Espécie halófita, habita de forma quase
exclusiva zonas de desertos salgados, com alta humidade e perto do
mar, formados por solo coberto por uma fina camada de sal. No Maio
encontram-se na zona de Terras Salgadas, no noroeste da ilha, sendo
a espécie com maior biomassa total encontrada nesta área.
These irregularly shaped shrubs, generally have a greenish-yellow
colour. They have a woody stem with many branches and measure
between 30 cm and 1 m in height, potentially reaching up to 1.5
metres. It fructifies and blossoms from spring until fall. A halophytic
species, it almost exclusively inhabits salt marshes. Salt marshes
have high humidity and are close to the sea, and are formed by soil
covered by a thin layer of salt. In Maio they are mainly found in Terras
Salgadas, in the northwest of the island, and are the species with the
highest total biomass found in this area.
© Fundação Maio Biodiversidade

Asteriscus daltonii | Macela (LOCAL)
Estado de conservação: Quase ameaçada de extinção / Conservation Status: Near threatened (IUCN)

© Daniel Boon

É uma espécie endémica da encontrada geralmente nas
zonas de montanha, este arbusto apresenta-se em forma
de tufo e pode ter até cerca de 0.5 m de altura. Possui
pequenas flores amarelas aglutinadas em grande número e
folhas sedosas. Encontra-se em todas as ilhas de Cabo Verde,
especialmente nas ilhas mais montanhosas como Santo
Antão, com a exceção da ilha de Boavista. No Maio, tem
uma presença única a nível insular nas vertentes orientadas
a nordeste do Monte Santo António, outorgando muita
importância à comunidade vegetal desta zona da ilha.
24 |

It is an endemic species generally found in mountainous
areas, it is tuft shaped and can reach up to about 0.5 m
in height. It has small yellow flowers clustered in large
numbers, with silken leaves. It is found on all of the islands
of Cape Verde, especially in the more mountainous islands
like Santo Antão, with the exception of the island of
Boavista. In Maio it has a unique presence at the insular level
on the northeast oriented slopes of Mount Santo Antonio,
giving much importance to the plant community of this
area of the island.

FLORA
Sesuvium portulacastrum
Estado de conservação: Não avaliada | Conservation Status: Not evaluated (IUCN)
Planta nativa pertencente à família dos Aizoaceae, encontrase distribuída por todo o mundo. Planta herbácea e rasteira,
encontradanormalmente junto a terrenos alagadiços costeiros,
adaptando-se a solos que apresentam alto teor de sal. Possui folhas
gordas, caules suculentos e fl ores de cor lilás. A cor das folhas varia
em função do conteúdo em sal, indo de verde a vermelha com o
incremento da salinidade do solo. Na ilha do Maio é encontrada
em zonas salgadas, como as Salinas do Porto Inglês, mas é mais
abundante na zona húmida das Casas Velhas, onde é absolutamente
dominante.

© Fundação Maio Biodiversidade

This is a native plant belonging to the Aizoaceae family and is
distributed throughout the world. A herbaceous and creeping plant,
it is usually found along coastal marshes, adapting to soils with high
salt content. It has fat leaves, succulent stems and lilac fl owers. The
colour of the leaves varies depending on the salt content, ranging
from green to red with increasing salinity of the soil. On the island
of Maio it is found in salty areas such as the Salinas do Porto Inglês,
but is most abundant in the wetlands of Casas Velhas, where it is
absolutely dominant.

FAUNA
RÉPTEIS – LAGARTOS REPTILES – LIZARDS
Chioninia spinalis | Lagartixa (LOCAL e PT) | Skink (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Espécie endémica de Cabo Verde, encontrando-se nas ilhas do sul
e do leste. O tamanho da população estima-se conservadoramente
em mais de 10.000 indivíduos maduros. Em Maio é encontrada uma
subespécie endémica. Esta espécie diurna habita diferentes tipos
de habitats, das dunas vegetadas ao deserto de areia e vegetação
salgada, áreas rochosas e paredes de pedra. São encontradas por
baixo de rochas, árvores caídas ou placas calcárias. Alimenta-se de
moscas, grilos e gafanhotos entre outros. O seu modo de reprodução
é desconhecido, mas acredita-se que seja ovípara.

© Hugo Rupf

This species is endemic to Cape Verde, where it is widespread on the
southern and eastern islands. The population size is conservatively
estimated to exceed 10,000 mature individuals. An endemic
subspecies is found in Maio. This diurnal species living habitat ranges
from vegetated dunes to sandy deserts and salt marsh vegetation,
barren rocky areas to agricultural stone walls. It is found under
rocks, fallen trees or limestone plates. They feed on flies, crickets and
grasshoppers, among others. Its reproductive mode is unknown, but
it is thought that it may be oviparous.
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FAUNA
Tarentola maioensis | Osga (LOCAL) | Osga do Maio ( PT) | Maio wall gecko (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Réptil da família Phyllodactylidae, esta espécie é endémica da ilha do
Maio. Numa amostragem recente identificaram-se 125 indivíduos,
estimando-se uma população total na ilha de 2500 indivíduos na
estação seca, porém pensa-se que existam mais. Assim considerase que a espécie não apresenta riscos na sua conservação. Espécie
comumente encontrada em rochas em planícies áridas rochosas e
em áreas arenosas sob placas calcárias, evitando áreas salgadas. Tal
como acontece com as outras osgas alimenta-se essencialmente de
insectos. Um indivíduo foi recentemente identifi cado em São Nicolau,
indicando que a espécie pode ser sido introduzida na ilha.

© Hugo Rupf

A reptile of the Phyllodactylidae family, this species is endemic
to the island of Maio. In a recent sampling, 125 individuals were
identifi ed, estimating a total population of 2500 individuals on the
island in the dry season, but it is thought that there could be more.
Hence, it is considered that the species is under no risk, regarding its
conservation. Species commonly found in rocks in arid rocky plains
and in sandy areas under calcareous plates. It avoids salty areas. Like
other geckos, it feeds mainly on insects. An individual was recently
identifi ed in São Nicolau, indicating that the species could have been
introduced on the island.

AVES DE RAPINA BIRDS OF PREY
Neophron percnopterus | Passarón (LOCAL) | Abutre-do-Egipto ( PT) | Egyptian vulture (EN)
Estado de conservação: Ameaçada - Em perigo de extinção / Conservation Status: Threatened - Endangered (IUCN)

© Hugo Rupf

Esta ave de rapina única espécie de abutre existente nas
ilhas da Macaronésia. Mede aproximadamente 55 cm de
comprimento e 160 cm de envergadura e possui uma
plumagem branca. Alimenta-se de carcaças, ovos, lixo
orgânico e insetos entre outros. Nidifica em pequenas
cavernas e rochedos, mas não há provas de que nidifique
na ilha do Maio. O seu avistamento é raro, normalmente nas
áreas montanhosas da ilha, especialmente no monte Penoso.
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This bird of prey is the only species of vulture in Macaronesia.
It measures in average approximately 55 cm long, has a
wingspan of 160 cm and has a white plumage. It feeds on
carcasses, eggs, organic waste and insects, among others. It
nests in small caves and cliffs, but it hasn’t yet been proven
whether it nests on Maio. Sightings are rare, usually in
mountainous areas, especially on Monte Penoso.

FAUNA
Milvus migrans | Milhafre (LOCAL) | Milhafre-Preto ( PT) | Black kite (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Ave de rapina com 55 cm de comprimento e 135–155 cm de
envergadura de asa, 1 kg de peso e possui uma plumagem
castanha-escura. É um predador diurno, alimentando-se de peixes,
mamíferos, pássaros e invertebrados, entre outros. Globalmente não
apresenta problemas de conservação, mas é muito sensível a fatores
como a poluição e os pesticidas. Animal raro no Maio, observado
ocasionalmente na ilha.
The Black Kite measures about 55 cm in height and has a 135-155 cm
of wingspan. It weighs about 1 kg and has a chestnut plumage. It is a
diurnal predator, feeding on fish, mammals, birds and invertebrates,
among others. Globally, it is not a conservation concern, however it is
very sensitive to factors such as pollution and pesticides. A rare animal
in Maio, it is only occasionally observed on the island.

© Wikimedia Commons

Falco tinnunculus | Francedja (LOCAL) | Francelho – Peneireiro vulgar ( PT) | Common kestrel (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)

© Wikimedia Commons

É a ave de rapina mais abundante na ilha do Maio. Com um
comprimento aproximado de 34 cm e uma envergadura de 65
a 82 cm, é uma subespécie endémica de Cabo Verde. Habita
uma grande variedade de habitats, inclusive as zonas urbanas,
preferindo as zonas áridas com pouca vegetação. Adapta-se
bem a ambientes alterados pelo homem, especialmente
terras de cultura. Nidificam geralmente nas árvores, cavidades
rochosas ou mesmo em edifícios.

This bird is the most abundant bird of prey on the island of
Maio. With an approximate length of 34 cm and a wingspan
of 65-82 cm, it is an endemic subspecies of Cape Verde. It
inhabits a variety of habitats, even in urban areas, preferring
arid areas with little vegetation. It adapts well to disturbances
by man, especially in agricultural environments. Usually nests
in trees, rock cavities or even buildings.
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FAUNA
Tyto alba | Coruja (LOCAL) | Coruja-das-torres ( PT) | Barn owl (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Subespécie endémica de Cabo Verde, com 20 a 36 cm de comprimento
e uma envergadura de asa de 75 a 110 cm. Ave nocturna que
utiliza como principal ferramenta de caça a sua apurada audição,
alimentando-se de aves, invertebrados, roedores, entre outros.
Nidifica em cavidades e fendas de árvores, casas, etc., encontrando-se
associada às zonas montanhosas e áreas agrícolas. Na ilha do Maio, o
estado da população é desconhecido mas já foi uma espécie comum
que figurou na toponímia local (Monte Coruja).
An endemic subspecies of Cape Verde, it belongs to the Tytonidae
family. It measures between 20-36 cm long, with a wingspan of
between 75 - 110 cm. It is a nocturnal bird, which uses its acute
hearing as its main tool for hunting, feeding on birds, invertebrates
and rodents, among others. Nests in cavities and crevices of trees,
houses, etc., that are associated with agricultural and mountainous
areas. On the island of Maio the status of the population is unclear,
but it was a common species as it appears in local place names (Monte
Coruja).

© Wikimedia Commons

Pandion haliaetus | Guincho (LOCAL) | Águia-pesqueira ( PT) | Osprey (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)

© Fundação Maio Biodiversidade

Águia de porte médio, com cerca de 57 cm de comprimento
e até 2 m de envergadura de asa. É caracterizada por ter a
cabeça e partes inferiores brancas, e as partes superiores
do corpo pardo-anegradas. Trata-se de uma espécie de
hábitos muito solitários. Alimenta-se quase exclusivamente
de peixe, capturando-os rapidamente no mar com os pés
após peneirar em voo. No Maio, é avistada ocasionalmente
em zonas costeiras, apesar da população estar em risco
de desaparecer da ilha. As atividades humanas têm sido
associadas à diminuição populacional desta espécie nas ilhas
de Sotavento.
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It is a medium-sized eagle, about 57 cm in length and up
to two meters wide. It is characterized by a white head
and bottom, and the top of the body is brown-black. It has
solitary habits. It feeds almost exclusively on medium sized
fi sh, usually capturing them quickly from the sea with their
feet after sifting in flight. Despite being occasionally sighted
in the coastal areas of Maio, the population is in risk of
disappearing from the island. Human activities have been
associated with the reduction of this species in the Sotavento
islands.

FAUNA
AVES DE CAÇA GAME BIRDS
Numida meleagris | Galinha-do-mato (LOCAL) | Galinha-da-Guiné ( PT) | Helmeted guineafowl (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Introduzida no arquipélago no início da colonização portuguesa, é
uma espécie invasora da família Numididae. Possui uma plumagem
cinzenta com pintas brancas e tem aproximadamente 63 cm, vive
em grupos em habitats áridos. Pode ser encontrada em vertentes
montanhosas ou áreas fl orestais, encontrando-se espalhada por
toda a ilha do Maio. Na ilha causam prejuízos na agricultura. A sua
carne e ovos são apreciados pela população local. Alimentam-se
essencialmente de sementes, insectos, lagartos e pequenos mamíferos,
entre outros. A galinha do mato é uma espécie domesticável, porém
na ilha do Maio esta espécie não é criada.

© Wikimedia Commons

Introduced into the archipelago at the beginning of the Portuguese
colonization, this is an invasive species of the Numididae family. It has
a grey plumage with white spots and is approximately 63 cm long,
living in groups in arid habitats. Can be found on mountain slopes
or forested areas. In Maio it can be found almost everywhere. On the
island they are harmful to agriculture. Their meat and eggs are valued
by the local people. They eat mainly seeds, insects, lizards and small
mammals, among others. Even though the species is not raised on the
island of Maio, the helmeted guinea fowl is a domesticable species.

AVES – PÁSSAROS E OUTRAS PASSERINE BIRDS AND OTHERS
Ammomanes cinctura | Calhandra ( PT) | Bar-tailed Lark (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)

© Augusto Faustino

Ave com 15 cm de comprimento e uma coloração acastanhada.
Em Cabo Verde encontra-se uma subespécie endémica. O seu
habitat natural são zonas quentes semidesérticas, planas e
áridas, com pouca presença de arbustos. Abundante nas ilhas
do Sal, Maio e Boavista, é rara nas ilhas do Fogo, São Nicolau e
Santiago, havendo porém registos na ilha de Santa Luzia.

This species has about 15 cm in length with a uniform sandy
colour. In Cape Verde it is an endemic subspecies. Their
natural habitats are hot semidesert, flat and arid zones, with
little presence of shrubs. Abundant on the islands of Sal,
Boavista and Maio, it is rare in the islands of Fogo, Santiago
and São Nicolau.
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FAUNA
Cursorius cursor | Galinhona(LOCAL) | Corredeira ( PT) | Cream-coloured courser (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)

© Augusto Faustino

Subespécie endémica de Cabo Verde com 25 cm e encontrase nas regiões áridas com pouca vegetação, normalmente em
pares ou em pequenos grupos. Alimenta-se de invertebrados
e pequenos vertebrados. É caracterizada por correr antes de
voar aquando da aproximação de algum indivíduo.
Esta subespécie reproduz-se provavelmente nas ilhas do Sal,
Boavista, Maio, Santiago e São Vicente, sendo mais comum na
Boavista, Sal e Maio. É facilmente observável em toda a ilha,
especialmente fora das zonas montanhosas.

An endemic subspecies of Cape Verde, it is approximately 25
cm large and it is found in arid regions with little vegetation,
usually solitary or in small groups. It feeds on invertebrates
and small vertebrates. It is characterized by the fact that it
generally prefers to run before flying when approached.
This subspecies probably breeds in Sal, Boavista, Maio,
Santiago and São Vicente islands, but is more common in
Boavista and Maio, the latter having the largest population in
the archipelago. It is easily observed throughout the island,
especially outside of mountainous areas.

Alaemon alaudipes | Calhandra-de-bico-curvo( PT) | Greater hoopoe-lark (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Pertencente à família dos Alaudidae, tem cerca de 20 cm de
comprimento. O seu habitat são as regiões áridas, semi-desertas e
desertas, estendendo-se desde Cabo Verde até à Índia. Alimenta-se
de insectos e outros invertebrados. Espécie nidificante apenas nas
ilhas do Maio e Boavista, encontrando-se uma subespécie endémica
no arquipélago de Cabo Verde. Na ilha do Maio é bastante comum
e encontra-se bem distribuída, especialmente em zonas de desertos
arenosos ou rochosos, como por exemplo Funchago, e nas dunas.
Prefere correr em vez de voar aquando da aproximação de algum
indivíduo.

© Augusto Faustino
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Belonging to the Alaudidae family, it is about 20 cm long. Its habitats
are semidesert and desert arid regions, extending from Cape Verde
up to India. It feeds on insects and other invertebrates. This species
breeds only on the Boavista and Maio islands, in the archipelago of
Cape Verde, where this is an endemic subspecies.
On the island of Maio it is quite common and is well distributed,
especially in areas with sandy or rocky deserts such as Funchago, and
in dunes. It prefers to run rather than fl y when approached.

FAUNA
AVES LIMÍCOLAS WADER BIRDS
Arenaria interpres | Rola-do-mar ( PT) | Ruddy turnstone (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)

© Augusto Faustino

Ave limícola cosmopolita com cerca de 23 cm de comprimento.
Encontrada perto do litoral, alimenta-se de invertebrados e
pequenos crustáceos, muitas vezes virando pequenas pedras
para procurar os alimentos que fazem parte da sua dieta.
Esta espécie nidifica nas regiões árticas. Em Cabo Verde é
uma espécie que existe durante todo o ano mas que é mais
comum nos meses de inverno, durante a altura das migrações
invernantes. Na ilha do Maio, habita em zonas húmidas como
as Salinas do Porto Inglês, a Lagoa Cimidor ou Casas Velhas.

This cosmopolitan wader bird measures about 23 cm long.
Found near the coast, it feeds on small invertebrates and
crustaceans, often turning small stones over to look for
food that is part of their diet. This species nests in the Arctic
regions. In Cape Verde it is present throughout the year but is
most common in winter, during the time of migration. On the
island of Maio it lives in wetlands such as the Salinas do Porto
Inglês, the Lagoa Cimidor or Casas Velhas.

Calidris alba | Pilrito-das-praias ( PT) | Sanderling (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Ave limícola com cerca de 20 cm de comprimento. Muito pálida no
inverno, quase branca, com excepção de um remendo escuro no
ombro. Ave migratória residente em Cabo Verde durante os meses de
inverno, sendo a ave invernante mais abundante na ilha do Maio. Pode
observar-se facilmente em zonas húmidas como as Salinas do Porto
Inglês, Casas Velhas ou a Lagoa Cimidor. Encontra-se em todas as ilhas
excepto Santo Antão. Alimenta-se na zona de maré de caranguejos
e pequenos invertebrados e nidifica em áreas pedregosas perto de
zonas com água doce.

© Augusto Faustino

This wader bird measures about 20 cm long. In winter it is very
pale, almost white, apart from a dark shoulder patch. A migratory
bird, it resides in Cape Verde during the winter months, being the
most abundant wintering bird on the island of Maio. It can be easily
observed in wetlands such as the Salinas do Porto Inglês, Casas
Velhas or Lagoa Cimidor. It can be found on all cape Verdean islands
except from Santo Antão. It feeds on tidal areas of crabs and small
invertebrates and nests in rocky areas, near zones with fresh water.
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FAUNA
Charadrius alexandrinus
Himantopus
himantopus | Pernilongo
Borrelho-de-coleira-interrompida
- Pernalonga (LOCAL e PT)(PT)
| Black-winged
| Kentish plover
stilt(EN)
(EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Pertencente à família dos Recurvirostridae, é uma ave limícola de
aproximadamente 38 cm, facilmente identifi cável pelas suas pernas
longas e vermelhas. Em Cabo Verde existem populações residentes e
migratórias. Encontram-se bem distribuídos na ilha do Sal, existindo
pequenas populações nas ilhas do Maio, Boavista, Santiago e São
Vicente. Frequentes em lagoas e salinas de águas salobras, sendo estes
os habitats de nidifi cação. No Maio podem encontrar-se por exemplo
na zona húmida de Lagoa, e recentemente foi confi rmada a sua nidifi
cação na ilha. Estas aves encontram os seus alimentos na areia ou na
água, alimentando-se principalmente de insectos e crustáceos.

© Augusto Faustino

Belonging to the Recurvirostridae family, it is a wader bird of
approximately 38 cm in length, easily identifi able by its long red legs.
In Cape Verde there are resident and migratory populations. Present
on the island of Sal, populations also exist on Maio, Boavista, Santiago
and São Vicente islands. They are found in lagoons of brackish water
and salt pans, where they nest. On Maio it can be found, for example,
in the wetland of Lagoa. Recently it was confi rmed that they nest in
the island. These birds pick up their food from the sand or from the
water. They feed mainly on insects and crustaceans.

© Augusto Faustino

Ave limícola cuja população de Cabo Verde é geneticamente
diferenciada da do resto do mundo. Tem em média 16 cm de
comprimento e habita áreas litorais perto de zonas dunares ou
salinas, onde constrói os seus ninhos altamente camuflados
no chão, alimentando-se de insectos e invertebrados.
Distingue-se dos seus congéneres pelas patas escuras e pela
ausência de coleira completa. A ilha do Maio possui a maior e
mais representativa população de todo o arquipélago, sendo
as Salinas do Porto Inglês o local mais procurado da ilha por
esta ave, existindo nas Salinas 96 casais reprodutores (dados
entre 2016-2018), reproduzindo-se especialmente depois da
época das chuvas.

This wader birds’ population in Cape Verde is genetically
differentiated from the rest of the world. It has an average
length of 16 cm and inhabits coastal zones near dune areas
or salt pans where it builds its nests, feeding on insects and
invertebrates.
It is distinguished from its congeners by the absence of
a complete collar. The island of Maio has the largest and
most representative population of the whole archipelago;
the Salinas of Porto Inglês is the site where they are most
common, with 96 breeding pairs identified (data from 2016
to 2018), which breed especially after the rainy season.

Himantopus himantopus | Pernilongo - Pernalonga (LOCAL e PT) | Black-winged stilt (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Ave limícola de aproximadamente 38 cm, facilmente identificável
pelas suas pernas longas e vermelhas. Em Cabo Verde existem
populações residentes e migratórias. Encontram-se bem distribuídos
na ilha do Sal, existindo pequenas populações nas ilhas do Maio,
Boavista, Santiago e São Vicente. Frequentes em lagoas e salinas
de águas salobras, sendo estes os habitats de nidificação. No Maio
podem encontrar-se por exemplo na zona húmida de Lagoa e Salinas
do Porto Inglês, onde foi confirmada a sua nidificação na ilha.
Estas aves encontram os seus alimentos na areia ou na água,
alimentando-se principalmente de insectos e crustáceos.

© Wikimedia Commons
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Wader bird of approximately 38 cm in length, easily identifiable
by its long red legs. In Cape Verde there are resident and migratory
populations. Present on the island of Sal, populations also exist on
Maio, Boavista, Santiago and São Vicente islands. They are found in
lagoons of brackish water and salt pans, where they nest. On Maio
they can be found in the wetlands of Lagoa and the Salinas of Porto
Inglês. Recently it was confirmed that they nest in the island.
These birds find their food in the sand or the water, feeding mainly on
insects and crustaceans. They feed mainly on insects and crustaceans.

FAUNA
Numenius phaeopus
Himantopus
himantopus
| Maçarico
| Pernilongo
galego
- Pernalonga
(PT) | Whimbrel
(LOCAL
(EN)e PT) | Black-winged stilt (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Pertencente à família dos Recurvirostridae, é uma ave limícola de
aproximadamente 38 cm, facilmente identifi cável pelas suas pernas
longas e vermelhas. Em Cabo Verde existem populações residentes e
migratórias. Encontram-se bem distribuídos na ilha do Sal, existindo
pequenas populações nas ilhas do Maio, Boavista, Santiago e São
Vicente. Frequentes em lagoas e salinas de águas salobras, sendo estes
os habitats de nidifi cação. No Maio podem encontrar-se por exemplo
na zona húmida de Lagoa, e recentemente foi confi rmada a sua nidifi
cação na ilha. Estas aves encontram os seus alimentos na areia ou na
água, alimentando-se principalmente de insectos e crustáceos.

© Augusto Faustino

Belonging to the Recurvirostridae family, it is a wader bird of
approximately 38 cm in length, easily identifi able by its long red legs.
In Cape Verde there are resident and migratory populations. Present
on the island of Sal, populations also exist on Maio, Boavista, Santiago
and São Vicente islands. They are found in lagoons of brackish water
and salt pans, where they nest. On Maio it can be found, for example,
in the wetland of Lagoa. Recently it was confi rmed that they nest in
the island. These birds pick up their food from the sand or from the
water. They feed mainly on insects and crustaceans.

© Sara Ratão

Ave limícola com cerca de 40 cm de comprimento,
caracterizada por ter um bico longo e curvo. Habita as regiões
árticas durante o verão, migrando no inverno mais para sul,
para zonas litorais. São visitantes regulares do arquipélago,
mas encontram-se em maior quantidade nos meses de
inverno durante o período migratório. Esta espécie alimentase por sondagem na lama mole, procurando pequenos
invertebrados, caranguejos e presas semelhantes. No Maio
podem observar-se facilmente em zonas costeiras como em
Porto Cais ou na zona húmida das Salinas do Porto Inglês.

This wader bird of about 41 cm in length is characterized by
its long-curved beak. It inhabits the Arctic regions during the
summer, migrating further south in winter to coastal areas.
They are regular visitors to the archipelago but are found in
greater quantity in the winter months, during the migratory
period. This species feeds by probing soft mud for small
invertebrates and by catching small crabs and similar prey.
In Maio you can easily observe them in coastal areas such as
on Praia do Morro Beach or in the wetland of Casas Velhas.

AVES AQUÁTICAS WATERBIRDS
Egretta garzetta | Garça-branca (PT) | Little egret (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Da família das garças, Ardeidae, é totalmente branca, tem pescoço
longo e bico preto. É uma ave aquática de 55 a 65 cm de comprimento
e envergadura entre 88 a 106 cm, que se alimenta nas zonas de maré
baixa. Habita em zonas húmidas, tanto costeiras como interiores.
Nidifica em pequenas colónias em árvores. É uma espécie presente
em todas as ilhas de Cabo Verde, ocasionalmente residente, porém
mais comum no inverno durante as migrações invernais. Na ilha do
Maio pode-se encontrar em zonas húmidas como a Lagoa Cimidor ou
as Casas Velhas.

© Wikimedia Commons

A member of the Ardeidae family, it is completely white, has a long
neck and a black beak. It is a water bird, 55-65 cm in length with a
wingspan of between 88 and 106 cm, which feeds in low tide areas.
It inhabits wetlands, both coastal and inland and nests in small
colonies in trees. It is a species present on all the islands of Cape Verde,
occasionally a resident, but more commonly present in the winter
during the winter migrations. On the island of Maio it can be found in
wetlands such as Lagoa Cimidor or Casas Velhas.
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FAUNA
Halcyon leucocephala
Guarda-rios-de-cabeça-cinzenta (PT) | Passarinha (LOCAL) | Grey-headed Kingfisher (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)

© Augusto Faustino

Uma das aves mais carismáticas do país.
Com aproximadamente 22 cm de comprimento, é considerada
bonita devido à sua coloração. É residente durante todo o
ano em Cabo Verde. No arquipélago habitam zonas secas de
mato ou floresta, solitários ou em pares. É frequentemente
encontrado perto da água, mas ao contrário da maioria dos
guarda-rios não é aquático. Alimentam-se de insetos, ratos
e lagartos e nidificam em margens litorais, protegendo o
ninho de forma agressiva. Esta espécie foi introduzida na
ilha do Maio há poucos anos, mas atualmente já existe uma
população considerável.

One of the country’s most charismatic bird species.
With a length of approximately 22 cm, it is considered
beautiful due to its colors. It resides throughout the year
in Cape Verde. In the archipelago it inhabits dry areas of
scrub or forest, solitary or in pairs, and it is often found near
water. However, unlike most of kingfishers, it is not aquatic.
They feed on insects, mice and lizards and nest on water
margins, protecting the nest aggressively. This species was
introduced to the island of Maio a few years ago but there is
already a population of considerable size.

Egretta garzetta | Garça-branca (PT) | Little egret (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Garça de penugem totalmente branca, com pescoço longo, bico preto
e dedos amarelos. É uma ave aquática de 55 a 65 cm de comprimento
e envergadura entre 88 a 106 cm, que se alimenta nas zonas de maré
baixa. Habita em zonas húmidas, tanto costeiras como interiores.
Nidifica em pequenas colónias em árvores. É uma espécie presente
em todas as ilhas de Cabo Verde, ocasionalmente residente, porém
mais comum no inverno durante as migrações invernais.
Na ilha do Maio, pode ser encontrada em zonas húmidas como a
Lagoa Cimidor ou Casas Velhas, ou nas zonas entremarés.
This completely white egret has a long neck and a black beak. It is a
water bird, 55-65 cm in length with a wingspan of between 88 and 106
cm, which feeds in low tide areas. It inhabits wetlands, both coastal
and inland and nests in small colonies in trees. It is a species present
on all the islands of Cape Verde, occasionally a resident, but more
commonly present in the winter during the winter migrations.
On the island of Maio it can be found in wetlands such as Lagoa
Cimidor or Casas Velhas.
© Wikimedia Commons
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FAUNA
Bubulcus íbishimantopus
Himantopus
| Garça-boieira
| Pernilongo
(PT) | Cattle
- Pernalonga
egret (EN) (LOCAL e PT) | Black-winged stilt (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Pertencente à família dos Recurvirostridae, é uma ave limícola de
aproximadamente 38 cm, facilmente identifi cável pelas suas pernas
longas e vermelhas. Em Cabo Verde existem populações residentes e
migratórias. Encontram-se bem distribuídos na ilha do Sal, existindo
pequenas populações nas ilhas do Maio, Boavista, Santiago e São
Vicente. Frequentes em lagoas e salinas de águas salobras, sendo estes
os habitats de nidifi cação. No Maio podem encontrar-se por exemplo
na zona húmida de Lagoa, e recentemente foi confi rmada a sua nidifi
cação na ilha. Estas aves encontram os seus alimentos na areia ou na
água, alimentando-se principalmente de insectos e crustáceos.

© Augusto Faustino

Belonging to the Recurvirostridae family, it is a wader bird of
approximately 38 cm in length, easily identifi able by its long red legs.
In Cape Verde there are resident and migratory populations. Present
on the island of Sal, populations also exist on Maio, Boavista, Santiago
and São Vicente islands. They are found in lagoons of brackish water
and salt pans, where they nest. On Maio it can be found, for example,
in the wetland of Lagoa. Recently it was confi rmed that they nest in
the island. These birds pick up their food from the sand or from the
water. They feed mainly on insects and crustaceans.

© Sara Ratão

Da família dos Ardeidae, mede cerca de 50 cm de comprimento
e 90 cm de envergadura, possui plumagem branca, que se
altera no dorso durante a época de reprodução. Habita de
preferência áreas agrícolas, sendo vista normalmente perto
dos bois, facto que deu origem ao seu nome. Alimenta-se
essencialmente de insectos, aparecendo no arquipélago
normalmente entre os meses de Dezembro e Abril. Na ilha do
Maio encontram-se por toda a ilha, especialmente em zonas
de ribeiras e perto de zonas de criação de vacas. Por exemplo,
podem observar-se algumas vezes em grande quantidade na
bacia da Ribeira de Lagoa ou na Ribeira de Pedro Vaz.

A member of the Ardeidae family, it measures about 50 cm
long and has a wingspan of 90 cm. It has white plumage,
changing during the breeding season on the back. Preferably
inhabits agricultural areas, typically seen near cows, a fact
which gave rise to its name. It feeds mainly on insects and
usually comes to the archipelago between December and
April. On Maio it is found throughout the island, especially
in areas near streams and areas where livestock are. For
example, it can sometimes be observed in large quantities in
the basin of Ribeira de Lagoa or in the Ribeira de Pedro Vaz.

Ardea cinerea | Garça-real (PT) | Grey heron (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Garça azul-acinzentada com quase 1 m de altura e cerca de 165 cm
de envergadura de asa. Habita as zonas litorais, extensões de água
doce e zonas húmidas, alimentando-se principalmente de peixes,
mas também de insetos, ratos e lagartixas. Migra irregularmente no
arquipélago, podendo ser encontrada em todas as ilhas de Cabo
Verde, exceto Santa Luzia, reproduzindo-se apenas ocasionalmente
na ilha de Santo Antão. Na ilha do Maio encontra-se ocasionalmente
nas zonas húmidas como a Lagoa Cimidor ou Casas Velhas, e zonas
entremarés, por exemplo da Praia Real e Porto Cais.
This blue-greyish heron measures about 90 cm in length and has a
wingspan of 165 cm. It inhabits coastal areas and freshwater reservoirs,
feeding mainly on fish, but also insects, rats and lizards. It migrates
irregularly in the archipelago in the winter time but can be found on
all the islands of Cape Verde, except Santa Luzia, reproducing only
occasionally on the island of Santo Antao. It is found occasionally in
Maio, in wetlands such as Lagoa Cimidor or Casas Velhas, or near Terras
Salgadas.
© Wikimedia Commons
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FAUNA
AVES MARINHAS SEABIRDS
Pelagodroma marina
Pedreiro-azul (LOCAL) | Painho-de-ventre-branco (PT) | White-faced storm petrel (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
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Subespécie endémica de Cabo Verde com 20-21 cm de
comprimento e 41-43 cm de envergadura de asa. É uma ave
pequena com ventre e face branca com uma banda preta nos
olhos. Alimenta-se de pequenos peixes e crustáceos. Em Cabo
Verde nidifica nos ilhéus Rombo, Branco, dos Pássaros (ilha da
Boavista) e Laje Branca (ilha do Maio), sendo este último um
lugar de grande importância na ilha. É a única ave marinha
conhecida até agora que se reproduz no Maio.
Reproduzem-se em colónias, o ninho é feito no chão no
meio de vegetação ou em solo arenoso, colocando um ovo
normalmente a partir de Fevereiro.

It is an endemic subspecies of Cape Verde with about 20-21
cm long, and a wingspan of between 41-43 cm. It is a small
bird with a white belly and face, and dark spots below the
eyes. It feeds on small fish and crustaceans. In Cape Verde it
nests on the islets of Rombo, Branco, Pássaros (Boavista) and
Laje Branca (Maio), the latter being a place of great ecological
importance. It is the only seabird (sensu strictu) that breeds
in Maio.
They breed in colonies; the nest is made in burrows in the
ground amid vegetation or in sandy soil, laying an egg
normally by early May.

RÉPTEIS – TARTARUGAS MARINHAS REPTILES – SEA TURTLES
Eretmochelys imbricata
Tartaruga-de-pente (LOCAL) | Tartaruga-de-casco-levantado (PT) | Hawksbill sea turtle (EN)
Estado de conservação: Criticamente ameaçada / C. Status: Threatened – Critically endangered (IUCN)
Observada na fase juvenil e sub-adulta nas zonas costeiras do norte
da ilha do Maio. Estudos mostram que esta população possa estar
relacionada com a população adulta de S. Tomé e Príncipe, altamente
ameaçada. Espécie pequena entre 80-90 cm de comprimento, cabeça
estreita com “bico de papagaio” e escamas da carapaça sobrepostas.
Alimenta-se de esponjas, anémonas, lulas e camarões. A principal
ameaça é a captura ilegal para exportação de produtos artesanais.
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Juvenile and sub-adult populations can be observed in coastal areas
of Maio, especially in the north. Preliminary studies show that this
population may be related to an adult, highly endangered population
of São Tome e Príncipe. It has a shell that measures between 80 and 90
cm long and its average weight is 120 kg. It is distinguished from other
turtles by having overlapping plates on the carapace.
It feeds on sponges, anemones, squid and prawns. This turtle species
is threatened by illegal capture for the use of its shell in artisanal
products.

FAUNA
Caretta caretta | Tartaruga (LOCAL) | Tartaruga comum (PT) | Loggerhead sea turtle (EN)
Estado de conservação: Ameaçada - Em perigo de extinção / Conservation Status: Threatened-Endangered (IUCN)

Única espécie de tartaruga marinha que reproduz-se nas
praias do Maio. As fêmeas vêm a terra para nidificar a cada
2-3 anos, entre Junho e Outubro. Cada fêmea desova entre
3-7 vezes por temporada, colocando em média 80-85 ovos
por ninho. Alimentam-se de plâncton, sendo as alforrecas
principalmente importantes para a sua dieta. Maio é a
segunda ilha com mais desova de Cabo Verde, depois de
Boavista. Devido ao risco de extinção desta espécie em Cabo
Verde, é necessário combater a captura de juvenis e adultos
para assegurar a sua conservação.

It is the only sea turtle species that reproduces on the
beaches of Maio. The females come ashore every two years
on average, between June and October to lay eggs. Normally
the female lays eggs 4 times every season, with around 80-90
eggs per nest. They feed on crustaceans, molluscs and algae,
being jellyfish particularly important to their diet. Maio is,
after Boavista, the second most important island for nesting
in Cape Verde. Due to this species endangered status, it is
crucial to fight poaching of juveniles and adults in order to
assure its conservation.

Chelonia mydas | Cagu (LOCAL) | Tartaruga-verde (PT) | Green sea turtle (EN)
Estado de conservação: Ameaçada - Em perigo de extinção / Conservation Status: Threatened - Endangered (IUCN)
O nome desta tartaruga deve-se à sua cor esverdeada. Na ilha do
Maio, encontram-se nas fases juvenil e sub-adulta, alimentando-se
nas zonas costeiras. A sua dieta varia com a idade: as crias e juvenis
são carnívoros e ao crescerem tornam-se omnívoros. Na fase adulta
são essencialmente herbívoros. Ocasionalmente são observadas
fêmeas a desovar em Cabo Verde, inclusive na ilha do Maio. O seu
comprimento varia entre 80 a 110 cm. Espécie em perigo de extinção
devido à captura pelo Homem, morte por capturas acidentais das
pescas, contaminação marinha e pela alteração dos seus habitats de
nidificação.
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This turtle’s name comes from the greenish color of its body. In Maio
a population of juveniles and sub-adults can be found feeding in
coastal areas. Their diet changes throughout their life: youngsters
and juveniles are carnivores and become progressively omnivore
until becoming herbivore in the adult phase. They are occasionally
observed breeding in Cape Verde, including in Maio. On average
the length of its shell has between 80 and 110 cm. This species is in
danger due to poaching, accidental capture by fishing boats, marine
contamination and changes to its breeding habitats.
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FAUNA
TUBARÕES SHARKS
Mustelus mustelus | Cação (LOCAL e PT) | Common smooth-hound shark (EN)
Estado de conservação: Ameaçada - Vulnerável / Conservation Status: Threatened - Vulnerable (IUCN)
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Membro da família Triakidae, podem crescer até aos 2 metros,
mas normalmente têm cerca de 100 a 120 cm de comprimento
e possuem uma cor acinzentada no dorso e branca no ventre.
Encontram-se nas águas temperadas do este do Atlântico,
das ilhas Britânicas até a África do Sul. Vivem em grupos,
normalmente a uma profundidade entre 5 a50 metros. Esta
espécie demersal costeira alimentase principalmente de
crustáceos, cefalópodes e arenque.
A espécie é vulnerável à captura em redes e linha. Dados de
capturas e pesquisas científi cas sugerem que reduções signifi
cativas da população ocorreram na costa da África Ocidental.

This Triakidae family member, can grow up to 2 metres, but
is usually about 100 to 120 cm long and has a greyish white
colour on its back and belly. They are found in temperate
waters of the east Atlantic, from the British Islands to South
Africa. They live in groups, usually at a depth of between 5
and 50 metres. This coastal demersal species feeds mostly on
crustaceans, cephalopods and herring.
The species is vulnerable to being captured in nets and by fi
shing lines. Catch data and scientifi c research suggest that
a signifi cant reduction in population occurs off the coast of
West Africa.

Ginglymostoma cirratum | Cundun (LOCAL) | Tubarão-gata (PT) | Nurse shark (EN)
Estado de conservação: Dados deficientes / Conservation Status: Data deficient (IUCN)
Tubarão costeiro que habita o fundo do mar, frequentemente
encontrado perto dos recifes coralinos e rochosos à profundidade
de 1 metro, podendo ir até aos 60 metros. Podem atingir os 4 m
de comprimento, sendo as fêmeas maiores que os machos. São
animais sedentários, que dormem durante o dia empilhados uns em
cima dos outros, sendo mais ativos durante a noite. Alimentam-se
essencialmente de animais do fundo marinho: pequenos peixes, lulas,
polvos, crustáceos, etc. No Maio, são frequentemente avistados na
baía da Praia Real, local de reprodução e berçário das crias de grande
importância para a conservação da população.
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Coastal shark that inhabits the bottom of the sea, often found near
coral and rocky reefs with a depth of 1 metre, reaching up to 60. It
can measure up to 4 m in length, with the females being larger
than males. They are sedentary animals, who sleep during the day,
sometimes stacked on top of each other, and are active at night. They
feed on small fish, squid and octopus, among others. In Maio, they
are often sighted in the bay of Praia Real, where they concentrate in
the breeding season, this being a place of great importance for the
conservation of the population.

FAUNA
Negaprion brevirostris | Tubarão-limão (LOCAL e PT) | Lemon shark (EN)
Estado de conservação: Quase ameaçada de extinção / Conservation Status: Near threatened (IUCN)
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Pertencente à família Carcharhinidae, o seu nome deriva
da coloração amarela do dorso. Distribuem-se pelas costas
tropicais do Atlântico e pela costa oeste do continente
americano. São normalmente encontrados em águas
rasas e são conhecidos por habitar e voltar para berçários
específicos para se reproduzir. Vivem em pequenos grupos
até 20 indivíduos, preferindo habitats de águas rasas com
fundos arenosos ou rochosos. Podem atingir até 3 metros
de comprimento. São mais activos durante a noite e ao
amanhecer, alimentando-se de peixes, crustáceos e moluscos.
Os tubarões-limão não representam uma grande ameaça para
os seres humanos.

Belonging to the Carcharhinidae family, its name derives
from the yellow coloration of the back. They are distributed
throughout the tropical Atlantic coasts and the west coast of
the Americas. They are usually found in shallow waters and
are known to live and return to breed in specific nurseries.
They live in small groups of up to 20 individuals, preferring
shallow water habitats with sandy or rocky bottoms. They can
reach up to 3 metres in length. They are more active at night
and at dawn, feeding on fi sh, crustaceans and molluscs.
Lemon sharks do not present a big threat to humans.

Sphyrna lewini | Tubarão-martelo-recortado (PT) | Scalloped hammerhead shark (EN)
Estado de conservação: Ameaçada - Em perigo de extinção / Conservation Status: Threatened - Endangered (IUCN)
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Membro da família Sphyrnidae, este tubarão-martelo tem
berçários em algumas baías de Cabo Verde, inclusive na
zona de Calheta, na ilha do Maio. Distribuídos pelas águas
temperadas e trópicos, costumam atingir cerca de 3.60 m e
viver até 35 anos. Alimentam-se de pequenos peixes, outros
tubarões e raias, lulas, polvos e crustáceos. Esta espécie
é vivípora e as fêmeas produzem cerca de 15 a 31 crias.
Ameaçado em parte devido à pesca intensiva que tem sofrido
a nível mundial.

A member of the Sphyrnidae family, this hammerhead shark
has nurseries in some of Cape Verde’s bays, including the
Calheta area on Maio Island. Distributed by temperate and
tropical waters, they usually reach about 3.60 m and live up
to 35 years. They feed on small fish, other sharks and rays,
squid, octopus and crustaceans. This species is vivipara and
females produce about 15 to 31 pups. It is threatened in part
due to intensive fishing worldwide.
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FAUNA
MAMÍFEROS MARINHOS MARINE MAMMALS
Megaptera novaeangliae | Baleia-de-bossa (PT) | Humpback whale (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
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Baleia de barbas com cerca de 16 metros de comprimento, 30
a 50 toneladas e parte dorsal negra e ventral branca. Destacase o comprimento da sua barbatana peitoral (5 m), a maior
entre os cetáceos. Alimenta-se de plâncton e pequenos peixes
durante o verão, vivendo das gorduras acumuladas durante
o inverno. Estas baleias são conhecidas pelos seus saltos e
canções, realizadas maioritariamente pelos machos na época
de acasalamento. Cabo Verde é o único habitat de reprodução
para a baleia-de-bossa no Nordeste Atlântico. Visitam as
águas da ilha do Maio entre Janeiro a Junho, todos os anos,
sendo a época alta entre Abril e Maio.

This whale, with about 16 metres long, weighs 30 to 50 tons,
has a black dorsal and a white ventral part. The length of
the pectoral fin (5m) stands out, being the largest among
cetaceans. It feeds on plankton and small fi sh during the
summer, living off the fat accumulated during the winter.
They are known for their breaches and songs, performed
mainly by males during the breeding season. Cape Verde is
the only known breeding habitat for the humpback whales
in the eastern North Atlantic. They visit the waters of Maio
island between January and June each year, with a the high
season between April and May.

Tursiops truncatus | Tonina (LOCAL) | Golfinho-roaz (PT) | Common bottlenose dolphin (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
Estes golfinhos, distribuem-se por todo o mundo com exceção dos
polos. São a espécie de golfinho mais conhecida pela sua exposição
em cativeiro e uso em filmes e televisão. Possui um corpo robusto,
variando o tamanho entre 2 e 4 metros de comprimento. Vive em
pequenos grupos, entre 2 e 15 indivíduos, porém pode acontecer
juntarem-se muitas centenas em mar aberto. As populações em mar
aberto podem migrar até 4.200 km numa só temporada. Alimentamse de pequenos peixes, lulas e crustáceos, entre outros.
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These dolphins are distributed throughout the world, except in the
poles. This dolphin species are the most well known, mostly for their
exposure in captivity and use in film and television. It has a robust
body size, ranging between 2 and 4 meters long. They live in small
groups of between 2 and 15 individuals, but many hundreds can join
together in the open sea. Populations may migrate in the open ocean
up to 4200 kilometers in a season. They feed on small fish, squid and
crustaceans, among others.

FAUNA
Stenella attenuata
Tonina (LOCAL) | Golfinho-pintado-pantropical (PT) | Pantropical spotted dolphin (EN)
Estado de conservação: Pouco preocupante / Conservation Status: Least concern (IUCN)
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Golfinhos que vivem em águas tropicais e temperadas por
todo o mundo. A espécie estava a começar a ficar sob ameaça
devido à morte em redes de cerco de atum, até a introdução
de métodos de captura “amigáveis”. De pequena dimensão,
atingem 2 metros de comprimento e distinguem-se pelas
manchas que possuem no corpo. São animais gregários,
possuem geralmente grupos de menos de 100 indivíduos
em zonas costeiras, e de centenas a milhares em grupos
oceânicos. Costumam aproveitar as ondas produzidas pelas
embarcações e gostam muito de exibir as suas acrobacias.
Alimentam-se de pequenos peixes, lulas e crustáceos. Espécie
de golfinho costeiro mais comum na ilha do Maio.

These dolphins are distributed along tropical and temperate
watters of the entire world. The species was beginning
to come under threat due to death in tuna nets, until the
introduction of friendly fishing techniques. Being a small
sized species, individuals can reach up to 2 meters long and
are distinguished by the spots they have on their body. They
are sociable animals, usually in groups of fewer than 100
individuals in coastal areas, and from hundreds to thousands
of individuals in the open ocean. Usually they enjoy the waves
produced by ships and are very fond of displaying their party
tricks. They feed on small fish, squid and crustaceans.
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