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PREFÁCIO 

Em 18 de Março de 1978 violento incêndio destruíu, totalmente, não a 
Faculdade de Ciências mas o Museu Bocage assim como lodo o seu valioso e. 
em parle, insubstituível património. Insubstituível porque era constituído por 
espécimes bibliográficos e zoológicos, raríssimos uns e extimos outros. 

Cumpre aos investigadores (naturalistas) do Museu e, de certo modo, 
aos docentes de zoologia - não aos desinteressados como já assinalámos 
vd. (SOARES, 19770) mas aos que sempre estiveram ligados às actividades 
do M usell e àqueles que o venham a estar - com a colaboração indispensável 
de todos os funcionários, a reconstituição, tanto quanto possivel, das colecções 
desaparecidas. Para tal contamos. também, com oferlas de Instituições nacio
nais e e.~lrangeiras congéneres e do público em geral. 

No que respeita à representação faunística do nosso território, em especial 
do continente, cabe-nos a responsabilidade da tarefa principal. Para que 
possamos le,'ar a cabo a nossa missão - cal/ler, preparar, classificar e conser
var os exemplares da nossa fauna - não podem ser coarctados os parcos apoios 
oficiais mas, antes, alargados quer em verbas quer em material. Só as pessoas 
e as boas vontades não chegam! 

Temos organizado e efectuado expedições zoológicas e participado noutras 
para procedermos a estudos faunísticos e a colheita de material zoológico para 
as noras colecções do Museu Bocage. Colhemos espécimes de Aves, Peixes 
dulçaquícolas, Répteis, Anfíbios e Insectos. Só aos primeiros, em principio, 
nos dedicaremos, deixando todos os outros para os respectivos especialistas. 

Com esta publicação damos início a uma nova série de catálogos de Aves 
da colecção do Museu Bocage. Este Catálogo, o primeiro depois do incêndio, 
é. de certo modo, uma homenagem ao Portugal Insular e nele se mencionam 
os espécimes por nós colhidos no Arquipélago da Madeira e, ainda, dois espé
cimes dos Açores ofertados ao Museu. 
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• 

Por iniciativa de Entomologistas, docentes de zoologia da nossa Faculdade, 
foi organizada uma expedição ao arquipélago da Madeira na qual participámos, 
graças ao seu amável convite que muito agradecemos. 

A expedição designada «Missão Z oológica da Faculdade de Ciências de 
Lisboa (Zoologia e Antropologia) , Museu Bocage e Centro de Fauna (I.N.I.C) 
aos arquipélagos da Madeira e Selvagens de 30 de Abril a 15 de Maio de 1980» 
foi subsidiada pelo I .N.I.C e pelo Museu Bocage. 

Esta Missão a que f oi negado o apoio da Aviação Militar le )/e, no entanto, 
o apoio inexcedível do Ministério da Marinha e do Governo Regional da Madeira. 
Apesar de Q UARTAU ( 1981) já o ter f eilo em nome da Missão, aqui expressamos 
os agradecimentos pessoais. os quais são extensivos a todas as instituições e 
pessoas que, de algum modo. nos apoiaram. 

A necessidade de ser utilizado o mesmo meio de transpor/e, o tipo e diver
sidade de actividades desem10lvidas pelos vários componentes da Missão, quer 
em observações quer em colheitas, e o pouco tempo de que dispusemos para 
cumprir o programa pré-estabelecido, f oram factores negativos na procura 
e colecta de material e, bem assim , nos estudos faunísticos. 

Os meios utilizados (armas de f ogo) para a captura de Aves, embora 
superiormente autorizados, não deixam de ter aspectos inconvenientes pelo 
que nos retraímos do seu frequente uso. Por exemplo nas lI/lOS Selvagens, 
o facto de ser uma reserva era, para nós, um impedimento moral o utilizar 
armas de f ogo. 

As nossas colheitas incidiram sobre Aves, Araneea, lsopoda. Gasteropoda 
e Dermaptera (I). 

(1) Dispensamo-nos de descrever a localização, forma, revestimento, etc. das ilhas 
visitadas, em virtude das muitas referências escritas. No trabalho introdutório às publi
cações relacionadas com a Missão, vid., v.g. Q UARTAU (1981), o autor, além de o fazer, apre
senta uma lista da bibli . que cita; B ANNERMAN (1 965) faz uma introdução histórica sobre 
a ilha da Madeira e apresenta uma longa lista de bibli. e, em adenda, uma outra sobre 
Canárias e Selvagens; SANTOS JÚ NIOR, em Cyollopica Vol. I (vários artigos), profusamente 
nos elucida sobre as Selvagens e sua fauna dando, também, referências bibliográficas, etc .. 



INTRODUÇÃO 

A orifntação adoptada neste catálogo assenta, nas suas linhas gerais, 
nos moldes dos anteriores (vd. SOARES 1970, 1971, 1973 e 1977). A orde
nação taxonómic3 , a nomenclatura latina e a sequência das espécies e sub
espécies é a proposta por VAURIE (1959, 1965). O mesmo se aplica na lista 
final dos exemplares observados. 

O nome do táxone é antecedido de um número ou número e letra maiús
cula. Essa numeração é a sequência dos táxones na colecção do Museu 
Bocage e corresponde à ordenação do «Catalogue of the Birds in the British 
MUSeUDl». 

Para cada espécie indicamos o nome vernáculo (*) acrescido, com a 
concordância de G. F. SACARRÃO, do restritivo apropriado à subespécie ('*). 
Em cada espécie os exemplares são ordenados alfabEticamente c, sempre 
que possível, mencionamos o sexo, local (entre parêntesis o concelho) e data 
de colheita (dia do mês de Maio de 1980). 

Na pa rte final um quadro com os valores em milímetros das seguintes 
mensurações: asa planificada, raio do culmen exposto e tarso, avaliadas 
segundo BALDWIN et ai 1931. Finalmente damos conta de Aves que obser
vámos no arquipélago. 

Todo o materia l foi preparado pela componente da Missão e funcioná
rio no Museu Bocage D. MARIA EUGÉNIA FERREIRA. 

Agradecemos ao &nhor Professor G. F. SACARRÃO, nosso prezado amigo, 
os seus úteis conselhos e a revisão crítica do original. 

Setembro de 1982. 

(.) Segundo a adoptada «Lista PadrãO» proposta por SACARRÃO e SoARES (1979). 
( .. ) Não inserimos nomes nativos dada a confusão que podem suscitar, o que aliás 

tem sido denunciado, vd. V.g. SACARRÃO (1962), SACARRÃO e SOARES rop. cil.), BANNERMAN 
rop. cit.), etc .. Somos, porém, da opinião Que tais nomes se devem manter e serem pre· 
servados, publicando·se listas de nomes regionais, quer para a fauna quer para a flora . 



Ord. PROCELLARIIFORMES 

Fam. PROCELLARDDAE 

Gen. Bulweria BONAPARTE 

10463 - Bulweria bulwerii (JARDINE e SELBY) 
n.v. Parde/a de Bu/wer 

a) - b) -c) Q. 

Gen. Procellaria LI NNÉ 

10412 - Proccllaria diomedea SCOPOLl 
Proccllaria diomedea borealis (CORY) 
n . v. Pardela-de-bico-amarelo 

a) Q - b) ô - c) ô -d) Q -e) Q -f) ô· 

Fam. HYDROBATIDAE 

Gen. Peragodroma REICHENBACH 

10401 - Pelagodroma marina (LATHAM) 
Pelagodroma marina hypoleuca (WEBB, BERTHELOT e MOQUIN

-TANDON) 
n.v. Paínho-de-venlre-branco 

a)- b) Q -c) Ô - d). 

a). 

Gen. Oceanodroma REICHENBACH 

10387 - Oceanodroma castro (HARCOURT) 
TI .V. Paínlw da Madeira 

Todos os espécimes foram colhidos na ilha Selvagem em 08 e 09-05-1980. 



Ord. FALCONIFORMES 

Fam. ACCIPITRIDAE 

Gen. Buteo LACÉPEDE 

144 - Buteo buteo (LINNÉ) 
n.v. Águia-d'asa-redollda 

a j. - exemplar montado em poleiro. Foi colhido em 1976 na ilha de 
S. Miguel, Açores. Entrou no Museu em 05-07-1982 por oferta do 
Sr. CARLOS MOTA MENDES. 

Ord. CHARADRIIFORMES 

Fam. LARIDAE 

Subfam. LARINAE 

Gen . Larus LINNÉ 

10358 - Larus argentatus PONTOPPIDAN 
Larus argentatus atlantis DWIGHT 
n.v. Gail lota-argêntea 

aj - Q - Chão do Areeiro (Santana 1) 

b j - 6 - Casinhas, Rocha de N.· Senhora (P. Santo) 

cj - pinto - Selvagem Pequena 

03 .05 

06.05 

10.05 



Ord. PASSERIFORMES 

Faro. MOTACILLIDAE 

Gen. Anthus BECHSTEIN 

3794 - Authus berthelotü BOLLE 
Anthus berthelotii madeirensis HARTERT 
n.v. Petinha da Madeira 

a) Ô - Fonte da Areia, Bica (P. Santo) 

Gen . Motacilla LI NNÉ 

3765 - Motacilla cinerea TUNSTALL 
Motacilla cinerea schmitzi TSCHUSI 
n.v. Ah1éola-cinzelJta da Madeira 

a) - Fajã da Nogueira (Santana) 

Faro. MUSClCAPIDAE 

Subram. SYL VIlNAE 

Gen. Regulus CUVIER 

2786 - Regulus ignica pillus (TEMMINCK) 
2787 - Regulus ignica pillus madeireusis HARCOURT 

n.v. Estrelinha da Madeira 
a) - b) - Queimadas (Santana) 

Faro. PLOCEIDAE 

Gen . Passer BRISSON 

4578 - Passer hispaniolensis (TEMMINCK) 
n.v. Pardal-espanhol 

a) Ô - b) ô - (P. Santo) 

06.05 

04.05 

0 1.05 

05.05 



Fam. FRINGILLIDAE 

Subfam. FRINGILLlNAE 

Gen. Fringilla LINNÉ 

450 I - Fringilla coelebs LINNÉ 
4502A - Fringilla coelebs moreletii PUCHERAN 

n.v. Telltilhão dos Açores 
a) s:> - Faial (Horta), Açores. Of. Dr. Vasco Marques 

4502 - Fringilla coelebs maderensis SHARPE 
n.v. Tentilhão da Madeira 

a) Ô - b) s:> Queimadas (Santana) 
c) Ô - Ribeiro Frio (Santana) 
d) Ô - Eira de Fora (SI." Cruz) 

Subfam. CARDUELINAE 

Gen. Serinus K OCH 

4619A - Serinus canaria (LINNÉ) 
n.v. Chamariz da Madeira 

a) Ô - Eira de Fora (SI." Cruz) 
b) Ô - c) Ô - d) Ô - Bico do Castelo (Porto Santo) 

03-08-79 

01.05 
03.05 
03.05 

03.05 
05.05 
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ESPÉCIE 
N .o DE 

ASA I BICO TARSO 
EXEMPL. 

199-204 21,5-22,6 25,8-26,9 
Bulweria bulweri i 3 (203,0) (21,96) (26, 16) 

353-368 56,4-58,9 57,2-58,8 
3 c5 (361,6) (57,63) (57,86) 

Procellaria diornedeia 343-350 53,8-56,2 55,5-58,0 
3 Q (346,6) (55,23) (56,93) 

155-161 16,5-17,5 42,7-44,2 
Pelagodroma marina 4 ( 158,2) (17,05) (43,57) 

Oceanodroma castro I 151 14,3 22,4 

1 Q 406 49,2 62,0 
Larus argentatus 

1 c5 431 53, 1 65,4 

Anthus berthelot ii 
I c5 76,5 12,0 22, 1 

Motacilla cinerea 
1 80,3 11,0 20,7 

57,2 8, 1 20,0 
Regulus ignicapillus 2 50,8 8,6 19,9 

a 77,1 13,3 19,6 
Passer hispaniolensis 2 c5 b 79,9 12,4 20,6 

76,8 13,4 21,1 
1 Q 83,4-87,0 12,1-13,2 20,7-22,6 

Fringilla coelebs madeirensis 3 c5 (85,10) (21,63) 

Fringi lla coelebs morelett i I Q 76,4 12,9 20,2 

70,3-72,1 8,5-8,7 17,3-17,9 
Serinus canaria 4 c5 (70,90) (8,60) (17,60) 
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Lista de Aves observadas no arquipélago da Madeira de I a 15 de Maio de 1980 
com indicação do dia e local (concelho entre parêntesis). 

Bu/weria bu/werii, Procellaria diomedea, Pelagodroma marina, e Oceano
drama castro. Estas quatro espécies foram por nós observadas, quando 
da nossa estada nas ilhas Selvagens de 8 a 10 de Maio de 1980, onde captu
rámos os exemplares referidos no catálogo. 

Buteo buteo 

04 - S. Roque do Faial e Lombo Furado (Santana); 

05 - Pico do Castelo (P. Santo); 

06 - Canavieira (P. Santo); 

I I - N.· Senhora da Serra (Ponta do SoI1); 

12 - Paul da Serra (Ponta do Sol); 
- Próx. à central do Rabaçal (Calheta); 
- Próx. de (Calheta); 

13 - Ribeira da Janela (Porto Moniz). 

Falco sp. Não foi possível concluir se eram da espécie F. naumanni ou 
da espécie F. tinnunculus. 

03 - Caniçal (Machico); 

06 - Canavieira (P. Santo); 

II - Cabo Girão (Câmara de Lobos). 

Falco naumanni FLEISCH 

04 - Curral das Freiras (Câmara de Lobos). 

Falco tinnunculus LINNÉ 

12 - Jardim do Mar (Calheta); 
- Fajã da Ovelha (Calheta). 

Cotumix coturnix (LINNÉ) 

05 - Pico do Castelo (P. Santo), ouvimos o canto; 
- Farrobo (P. Santo). 
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Larus argentatus 

03 - Chão do Areeiro (Santana), colhemos I exemplar; 
05 e 06 - (P. Santo), colhemos I exemplar; 
II e 12 - Bica da Cana (S. Vicente). 

Streptopelia turtur (LINNÉ) 

09 - Selvagem Grande. 

Upupa epops LINNÉ 

05 - Farrobo (P. Santo); 
06 - Fonte da Areia (P. Santo), com comida no bico. 

Hirundo ruslica liNNÉ 

05 - Sítio dos Morenos (P. Santo); 
10 - Selvagem Grande. 

Anthus berthe/olii madeirensis 

05 e 06 - Pico do Castelo e Fonte da Areia (P. Santo); 
09 - Selvagem Grande ; 
13 - Estanquinhos, próx. Bica da Cana (S. Vicente). 

MO/Gcilla cinerea schmitz i 

04 - Fajã da Nogueira (Santana), colhemos I exemplar; 
II - Tábua (Ribeira Brava) ; 
12 - Paul da Serra (Ponta do Sol); 

- Paul do Mar (Calheta). 

Regulus ignicapillus madeirensis 

01 - Queimadas (Santana), colhemos 2 exemplares ; 
02 - Lapa da Cadela (Câmara de Lobos). 

Erithacus rubecula (LINNÉ) 

91 

01 - Queimadas (Santana); 02 - Lombo do Urzal (S. Vicente); 04 - Curral 
das Freiras (Câmara de Lobos) ; 12 - Prazeres (Calheta). 
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Turdus meru/a LINNÉ 

03 - ~ Ribeiro Frio (Santana) ; II - 6 de Canhas para Paul da Serra 
(Ponta do Sol), 6 Bica da Cana (S. Vicente); 12 - 6 Prazeres (Calheta). 

Passe, hispanio/ensis 

Observámos esta espécie nas proximidades e dentro das povoações. 
Tal como no continente e como refere a bibliografia, estava em plena época 
de nidificação. 

Na Madeira: Funchal, Tábua (ninhos em árvores), e Ribeira Brava 
(ninhos em habitações e em árvores); no Porto Santo, ninhos em habitações 
e em árvores, quer próximo quer afastado de habitações. 

Fringilla coe/ebs maderensis 

01 - Queimadas e Caldeirão do Inferno (Santana), colhemos 2 exemplares; 

03 - Ribeiro Frio (Santana), colhemos I exemplar; Eira de Fora (St.& Cruz), 
colhemos um exemplar; 

04 - Curral das Freiras (Câmara de Lobos); 

12 - Próximo de (Calheta). 

Serinus canaria 

03 - Eira de Fora (St.& Cruz), colhemos I exemplar; - Pico do Castelo 
(P. Santo), colhemos 3 exemplares e observamos um bando denso 
com algumas dezenas de indivíduos; 

II - (Ribeira Brava). 

Care/ueli .. cil/oris (LINNÉ) e 

Carduelis carduelis (LINNÉ) 

05 - Pico do Castelo (P. Santo). 

Acall/his callnabilla (LINNÉ) 

06 - Fonte da Areia, dunas e Sítio dos Morenos (P. Santo) ; 

13 - Estanquinhos, próx. Bico da Cana (S. Vicente). 
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SUMMARY 

The present pape r is the first catalogue conceming part of the new omi
thological collection which have entered the Museum after the fire 
of 18th March which completely destroyed the «MUSEU BOCAGE» and ali 
its contents. This catalogue includes only the specimens of Insular Portugal 
which entered the Museum till July 1982. At the end a list of specimcns 
observed in the Madeira Archipclago is given. 
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