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Desejamos-lhe uma boa leitura!
We wish you a good read!



Recaptura de dois Gongons anilhados como
filhotes no Parque Natural do Fogo

Recapture of two Cabo Verde Petrel ringed as chicks in
Fogo Natural Park

Uma das boas novidades durante o primeiro
trimestre do ano em curso, foi a recaptura de
dois adultos Gongons (Pterodroma feae),

anilhados como filhotes, por coincidência no
mesmo ninho, mas em anos diferentes, sendo
que um foi anilhado em 2017 e o outro em 2019.

Estes foram encontrados no mesmo lugar de
cortejo, pela equipa durante a colocação de rede
para captura/recaptura de indivíduos (adultos
e/ou juvenis) de Gongon em Bordeira, no Parque
Natural do Fogo, nos dias 05 e 07 de janeiro.

Este acontecimento leva-nos a afirmar a
demonstração de suas filopatrias, uma vez que
foram encontrados no mesmo lugar onde
nasceram. As aves marinhas
independentemente da idade sofrem diversas
ameaças, o que diminui a sua taxa de
sobrevivência principalmente quando se trata de
um filhote. Com este acontecimento podemos
constatar que estes ultrapassaram todos os
perigos e iniciaram o recrutamento depois de 5 e
3 anos, respetivamente. 

One of the good news during the first quarter of
the current year, was the recapture of two Cabo
Verde Petrel adults, ringed as chicks, by
coincidence in the same nest, but in different
years, being that one was ringed in 2017 and the
other in 2019. These were found at the same
courtship place by the team during the netting
for capture/recapture of individuals (adults
and/or juveniles) Cabo Verde Petrel at Bordeira,

in the Fogo Natural Park, on the 5th and 7th of
January.

This event leads us to affirm the demonstration
of their philopatry, as they were found in the
same place where they were born. Seabirds
regardless of their age suffer several threats,
which decreases their survival rate, especially
when they are chicks. With this event we can see
that they overcame all dangers and began their
recruitment after 5 and 3 years, respectively. 

Equipa aves marinhas e
voluntários em trabalho de
campo

Seabirds team and
volunteers on fieldwork



Depois de um ano de 2021 com
grandes resultados na ilha de São
Nicolau, onde foram encontrados 25
novos ninhos de GONGON, conseguiu-

se também fazer o 1º anilhamento de
filhotes e adultos em ninhos, o
trabalho deste ano iniciou-se com a
colocação de GPS, com o objetivo de
determinar as principais áreas onde
este se alimenta durante o período
reprodutor.

Desde 2018, em parceria com o
Parque Natural de Monte Gordo e
sob a coordenação científica da
Universitat de Barcelona,

desenvolvemos trabalhos de
monitorização do Gongon
(Pterodroma feae). Esta colaboração
tem tido  grandes resultados, onde
durante a temporada, temos um
Técnico permanente na ilha, para os
trabalhos de seguimento e
monitorização.

1º GPS colocado em São Nicolau 
1st place GPS at São Nicolau 

After a year 2021 with great results on
the Sao Nicolau island, where 25 new
Cabo Verde Petrel nests were found,

we also managed to make the 1st
ringing of chicks and adults in nests,
the work this year began with the
placement of GPS, in order to
determine the main areas where it
feeds during the breeding season.

Since 2018, in partnership with the
Monte Gordo Natural Park and under
the scientific coordination of the
Universitat de Barcelona, we have
developed work on monitoring the
Cabo Verde Petrel. This collaboration
has had great results, where during
the season, we have a permanent
Technician on the island, for follow-up
and monitoring work.



1º Filhotes de Gongon: Santo Antão, S. Nicolau
e Fogo

1st Cabo Verde Petrel's chicks: Santo Antão,
S. Nicolau and Fogo

A temporada 2021/2022 de Gongon até o presente
momento apresenta-nos indicadores de uma boa
temporada. Este ano, um pouco mais cedo, início
de fevereiro precisamente, registamos os primeiros
filhotes de Gongon nas ilhas de Santo Antão, São
Nicolau e Fogo, sendo que na ilha de Santo Antão
foi em um dos ninhos no Parque Natural de Cova
Paúl e Ribeira da Torre, na ilha de São Nicolau em
um dos ninhos em Fragata, área de maior colónia, e
por último na ilha do Fogo foi em um dos ninhos
em Monte Vaca. Este acontecimento desperta
curiosidades, pois de acordo com algumas
bibliografias sobre a reprodução de Pterodroma
feae, fala-se da incubação em meados de fevereiro
a início de março.

The 2021/2022 Gongon season so far presents us
with indicators of a good season. This year, a little
earlier, early February precisely, we registered the
first Cabo Verde Pretel's chicks on the Santo Antão,

São Nicolau and Fogo islands, being that on the
Santo Antão island it was in one of the nests in
Cova Paúl e Ribeira da Torre Natural Park, on the
São Nicolau island in one of the nests in Fragata,

area of largest colony, and finally on the Fogo
island it was in one of the nests in Monte Vaca. This
event arouses curiosity because according to some
bibliographies on the Pterodroma feae
reproduction, it is mentioned that incubation
takes place in mid-February to early March.

https://www.facebook.com/hashtag/gongon?__cft__[0]=AZWhLT9_VTX881SUfkcsooUmYMeKPDoVsZAyy3E72TjIKfkbfZ3RXXdzvqwPH4kQHATe3ag2pNS9yKcjwA24Ap9ctpGeKxY5f3HWo1Z0KDmzI-hhXzv6jWa6B762dfcmwP1RReEvvBGZu-Ftf9wuXgO489JSD-vljFoSPx7iOtxDdg&__tn__=*NK-R


DESCOBERTA DE NOVAS POPULAÇÕES DE
ASPLENIUM HEMIONITIS NA ILHA DO FOGO
APÓS 42 ANOS

DISCOVERY OF NEW ASPLENIUM HEMIONITIS
POPULATIONS ON FIRE ISLAND AFTER 42 YEARS

A ilha do Fogo revela ser importante para
as plantas endémicas de Cabo Verde,

onde atualmente regista 23 espécies,
sendo que 5 estão criticamente
ameaçadas, segundo a IUCN. Nos
trabalhos de Inventariação da Flora na ilha
do Fogo, enquadrados no projeto CEPF -

108479, já foram identificadas 22 das 23
espécies que ocorrem na ilha. 

Durante os trabalhos de campo, foram
detectadas 3 zonas, Monte Velha, Ribeira
Ilhéu e Bordeira Interior, com novas
populações da espécie Asplenium
hemionitis, que se encontra em estado
crítico, classificada com Perigo Crítico (CR).

Esta descoberta é muito importante, uma
vez que, a sua última observação foi feita
por Lobin em 1980. 

Acontecimentos como estes impulsiona-

nos a continuar com os trabalhos de
monitorização, conservação e promoção
de conhecimento de plantas endémicas e
não só (introduzidas e nativas), que
estejam ameaçadas de extinção. 

The Fogo Island is important for Cape
Verde's endemic plants, where 23 species
are currently registered, 5 of which are
critically endangered, according to the
IUCN. In the Inventory of Flora on the
Fogo Island, as part of the CEPF-108479
project, 22 of the 23 species that occur on
the island have already been identified. 

During fieldwork, 3 areas were detected
in Monte Velha, Ribeira Ilhéu and
Bordeira Interior, with new populations of
the species Asplenium hemionitis, that is
in critical status, classified with Critical
Danger (CR). This discovery is very
important, since its last observation was
made by Lobin in 1980. 

Events such as these encourage us to
continue with the work of monitoring,

conservation and promotion of
knowledge of endemic plants and others
(introduced and native), which are
threatened with extinction. 



ASPLENIUM HEMIONITIS

Os fetos são plantas vasculares que não possuem sementes
e que se reproduzem por esporos. A fertilização dos fetos
implica, normalmente, a presença de água que faz com
que o esperma produzido pelo anterídio (órgão masculino
de muitas plantas) possa atingir o arquegónio (órgão
feminino de muitas plantas).

Ferns are seedless vascular plants that reproduce by
spores. Fertilization of ferns usually involves the presence
of water that causes the sperm produced by the
antheridium (male organ of many plants) to reach the
archegonium (female organ of many plants).

Would you like to help us too?
Sign up for our volunteer program.

www.projectovito.org

https://projectovito.org/voluntariado/


Os pequenos gestos continuam a fazer toda a diferença, através da
promoção nas comunidades da Campanha SOS EDU, "Salve uma
ave, protege uma vida". Ao longo do primeiro trimestre deste ano,

conseguimos devolver 5 aves marinhas de diferentes espécies,
encontradas por pessoas nas comunidades, ao redor de residências,
debilitadas, devido a quedas causadas por diversos fatores, como a
iluminação, que entraram em contacto imediato com a nossa
equipa para devidos procedimentos. 

Small gestures continue to make all the difference, through the
promotion in the communities of the SOS EDU campaign, "Save a
bird, protect a life". Throughout the first quarter of this year, we were
able to return 5 seabirds of different species, found by people in the
communities, around residences, weakened, due to falls caused by
several factors, such as lighting, who immediately contacted our
team for proper procedures. 

Campanha SOS EDU
SOS EDU Campaign

Brigada de sensibilização
Awareness brigade

Com o objetivo de promover o conhecimento e
sensibilizar a população local sobre a importância da
conservação das aves marinhas de Cabo Verde, em
especial o Gongon, fomos a 4 comunidades próximas
dos ninhos desta espécie, para mais uma campanha
de sensibilização porta a porta.

In order to promote knowledge and raise awareness
among the local population about the importance of
conservation of Cape Verde's seabirds, especially the
Gongon, we have been in 4 communities near the
nests of this species, for one more a door-to-door
awareness campaign.



Campanha de Monitorização de aves marinhas no
Ihéu de Cima

Seabird Monitoring Campaign in Cima Islet

Adult ringing: 

Adults recaptured 

Ringing of nestlings 

GPS placement and recovery 

In the Rombo Isletos Integral Nature Reserve,

especially on Cima islet, one of the main biodiversity
hotspots in Cabo Verde, we have been tracking and
monitoring nests, placing and retrieving GPS devices
and geolocators and conducting nets in order to
know the threats and breeding success, the feeding
area and behaviour at sea (migratory movements),
population size and trend and several other aspects
of the biology of different seabird species that nest
there. 

Pedreirinho (Hydrobates jabejabe), endemic species
of Cape Verde, is one of the species under study on
the Cima islet. During the Pedreirinho tracking and
monitoring season, October 2021- January 2022, we
obtained the following results from the main
activities:

      65 adults ringed
         ▪2 in nests 
         ▪4 jumping 

         ▪39 captured in the net

      68 adults recaptured 

         23 in net 
         36 in nest 
         ▪ 9 pululant

     18 nestlings ringed

    24 GPS placed in nests with nestlings 
    22 GPS recovered
Active nests: 51 | Chicks born: 29 | Successful
chick: 18| Failed eggs: 22 | Failed chicks: 7| Nest
with chick: 4

Anilhamento de adultos: 

Adultos recapturados 

Anilhamento de Filhotes 

Colocação e recuperação de GPS 

Na Reserva Natural Integral Ilhéus do Rombo, em
especial no ilhéu de Cima, um dos principais hotspot
da biodiversidade em Cabo Veerde, temos feito
trabalhos de seguimento e monitorização de ninhos,
colocação e recuperação de dispositivos GPS e
geolocalizadores e realização de rede, a fim de
conhecer as ameaças e o sucesso reprodutor, a área de
alimentação e comportamento no mar (movimentos
migratórios), tendência e tamanho populacional e
vários outros aspetos da biologia das diferentes
espécies de aves marinhas que ali nidificam. 

O Pedreirinho (Hydrobates jabejabe), espécie
endémica de Cabo Verde, é uma das espécies em
estudo no ilhéu de Cima. Durante a temporada de
seguimento e monitorização de Pedreirinho, outubro
2021- janeiro 2022, obtivemos seguintes resultados das
principais atividades:

      65 adultos anilhados
         ▪2 em ninhos 
         ▪4 pululante 

         ▪39 capturada na rede

      68 adultos recapturados 
         ▪ 23 na rede 

         ▪ 36 no ninho 

         ▪ 9 pululante

     18 filhotes anilhados

    24 GPS colocados em ninhos com filhotes 
    22 GPS recuperados
Ninhos ativos: 51 | Filhotes nascido: 29 | Filhotes com
sucesso: 18| Ovos falhados: 22 | Filhotes falhados: 7| 

 Ninhos com filhote: 4



Campanha de Monitorização de aves marinhas no
Ihéu de Cima

Demos também continuidade ao
seguimento de ninhos da espécie Phaaet
(Phaethon aethereus) e de acordo com a
quantidade de ninhos ativos fizemos a
colocação de aparelhos como GPSs (14 no
total), AXYs (9 no total) e alguns
Gelocalizadores. 

Em meados de fevereiro demos início ao
seguimento de ninhos da espécie Pufboy
(Puffinus boydi) que já começavam a
reproduzir-se, sendo que  em março
começamos com a colocação de GPSs (6
colocados), recuperação de GEO (2
recuperados) e também sua reposição. 

Nesta mesma altura começaram a chegar a
espécie Bulbul (Bulwerii bulweria) que de
seguida foi feito a recuperação de 6 GEOs e
sua reposição. Sobre as outras especies
Hydjab (Hydrobates jabejabe) e Pelmar
(Pelagodroma marina) até o momento não
temos ninhos ativos, pois, apartir deste
momento irão iniciar a incubação e
reprodução.

Seabird Monitoring Campaign in Cima Islet

We also continued to monitor the nests of the
species Phaaet (Phaethon aethereus) and
according to the number of active nests we
placed devices such as GPSs (14 in total), AXYs
(9 in total) and some Gelocizadores. 

In mid-February we began to monitor the
nests of the species Puffboy (Puffinus boydi)
that had already begun to reproduce, and in
March we started with the placement of GPSs
(6 placed), recovery of GEO (2 recovered) and
also their replacement. 

At the same time began to arrive the species
Bulbul (Bulwerii bulweria) that afterwards
was made the recovery of 6 GEOs and its
replacement. About the other species Hydjab
(Hydrobates jabejabe) and Pelmar
(Pelagodroma marina) until the moment we
do not have active nests, because, from this
moment on they will start incubation and
reproduction.



Com  uma forte influência do nosso trabalho
desenvolvido  ao longo dos anos nos ilhéus
do Rombo, concretamente no ilhéu de Cima,

foi declarado, aos  18 de fevereiro do ano em
curso, através do Decreto-Regulamentar nº
1/2022 a Delimitação Marinha da Reserva
Natural Integral Ilhéus do Rombo. 

A Reserva Natural Integral Ilhéus do Rombo
passa agora, para além da sua área terrestre
correspondente ao limite dos ilhéus, a ter
uma área marinha que corresponde a uma
faixa até aos 300 metros de do limite dos
ilhéus. 

Esta delimitação representa um grande
passo para a conservação e proteção deste
santuário, um dos principais hotspot da
biodiversidade em Cabo Verde.

With a strong influence of our work
developed over the years in the Rombo islets,
specifically in the Cima islet, was declared, on
February 18 of the current year, through the
Decree-Regulation nº 1/2022 the Marine
Delimitation of the Rombo Islets Integral
Nature Reserve. 

The Rombo islets Integral Natural Reserve
now has, besides its terrestrial area
corresponding to the limit of the islets, a
marine area that corresponds to a strip up to
300 meters from the limit of the islets. 

This delimitation represents a big step
towards the conservation and protection of
this sanctuary, one of the main biodiversity
hotspots in Cabo Verde.

Delimitação Marinha da Reserva Natural Integral
Ilhéus do Rombo

Delimitation of the Rombo Isltes Integral Natural Reserve



Em comemoração ao Dia Nacional do Pescador,
estivemos no Porto de Vale de Cavaleiros, em uma
campanha de limpeza, à convite do  nosso parceiro
Associação de Pescadores e Peixeiras de São Filipe -
COOPESCA. Esta atividade contou também com a
coloboração da equipa da ONG Biflores, durante o
período de troca de experiências. 

No mês de fevereiro, recebemos
durante uma semana a equipa
técnica da Biflores, ONG de
conservação ambiental da ilha
Brava para uma troca de
experiências  sobre as nossas áreas
de atuação, com enfoque em
Conservação de Plantas
Endémicas de Cabo Verde. Ao
longo da sua estadia na ilha do
Fogo, acompanharam a nossa
equipa em diversas atividades,
nomeadamente, seguimento e
manutenção de jardins botânicos
nas instituicões de ensino,

palestras nas escolas, campanha
de limpeza de praia, reunião de
equipa, entre outras atividades. Foi
uma troca de experiências
profícua entre as duas ONGs.

Networking com a Biflores
Networking with Bilfores

Limpeza de praia
Beach clean-up

In February, we hosted the
Biflores team, environmental
conservation NGO from the
Brava island for a week to
exchange experiences on our
areas of work, focusing on the
conservation of endemic plants
of Cape Verde. During their stay
in Fogo, they accompanied our
team in several activities,
namely, monitoring and
maintenance of botanical
gardens in educational
institutions, lectures in schools,
beach cleaning campaign, team
meeting, among other activities.
It was a fruitful exchange of
experiences between the two
NGOs.

In commemoration of the National Fisherman's Day, we
were in the Port of Vale de Cavaleiros, in a cleaning
campaign, at the invitation of our partner Associação de
Pescadores e Peixeiras de São Filipe - COOPESCA. This
activity also included the collaboration of the NGO
Biflores team, during the exchange of experiences.

https://www.facebook.com/biflores.org/
https://www.facebook.com/biflores.org/
https://www.facebook.com/biflores.org/


Ação de capacitação técnica à equipa Biflores
Technical training for the Biflores team

À convite da Biflores estivemos na ilha Brava
nos dias 21 a 25 de março do ano em curso,

com a nossa equipa do Programa de
Conservação de Plantas Endémicas de
Cabo Verde e um viveirista da Associação
Comunitária de Montado Nacional, numa
ação de capacitação à equipa da Biflores na
produção de plantas endémicas de Cabo
Verde em viveiro. As atividades englobaram
todas as fases da produção de plantas
endémicas de Cabo Verde, desde a coleta e
limpeza de sementes, preparação do
substrato, enchimento de vasos e sementeira.

At the invitation of Biflores we were on the
Brava island from 21 to 25 March this year,
with our team from the Conservation
Programme for Endemic Plants of Cape
Verde and a nurseryman from the National
Community Association of Montado
Nacional, in a training action for the Biflores
team in the production of endemic plants of
Cape Verde in nurseries. The activities
encompassed all phases of the production of
endemic plants of Cape Verde, from the
collection and cleaning of seeds, preparation
of the substrate, filling pots and sowing.

É com enorme satisfação que formalizamos a relação de
parceria existente com a Delegação do Ministério de
Educação da Brava, por meio da assinatura do protocolo,

cujo propósito promover a educação ambiental nas
instituições de ensino nesta ilha.

O processo de formalização de parcerias com as
unidades de ensino visa também o fortalecimento do
Networking de base sólida.

Assinatura de protocolo com a DME - Brava
Protocol signature with DME - Brava

It is with great satisfaction that we formalise the existing
partnership relationship with the Delegation of the
Ministry of Education of Brava, through the signature of
the protocol, whose purpose is to promote environmental
education in the educational institutions in this island.

The formalisation process of partnerships with the
teaching units also aims at strengthening the Networking
with a solid base.



Dada à sua importância, o seguimento dos jardins
botânicos de plantas endémicas de Cabo Verde é
feito semanalmente, a fim de se garantir o bom
estado dos mesmos e de suas plantas. Durante
este primeiro trimestre, todos os principais jardins
botânicos em instituicões de ensino estiveram
em manutenção, com os reparos necessários,
desde plantação, rega, colocação de jorras e
colocação e atualização das descritivas das
plantas. Esta atividade, durante a primeira
semana de fevereiro contou com o apoio da
Biflores, durante o período de troca de
experiências, assim como dos habituais
voluntários.

Manutenção de jardins botânicos
Botanical garden maintenance

Due to its importance the monitoring of the
botanical gardens of Cape Verde endemic plants
is done weekly, in order to ensure the good
condition of it and it's plants. During this first
quarter, all the main botanical gardens in
educational institutions have been under
maintenance, with the necessary repairs, from
planting, watering, placement of jets and
placement and updating of plant descriptions.
This activity, during the first week of February had
the support of Biflores, during the exchange of
experiences, as well as the usual volunteers.

Resgaste de uma tartaruga
Oliva Lepidochelys olivacea
Rescue of an Olive Ridley turtle
Lepidochelys olivacea

Uma tartaruga Oliva - Lepidochelys olivacea foi
encontrada por alguns pescadores (enquanto
pescavam), num estado crítico, muito debilitada e
entrelaçada com cordas e redes. Os mesmos
acionaram a equipa do Projecto Vitó e com a
colaboração de todos, foi possível socorre-la e
devolve-la ao mar.

An Olive Ridley turtle - Lepidochelys olivacea was
found by some fishermen (while fishing) in a
critical state very weak and entangled with ropes
and nets. They contacted the Projecto Vitó team
and with everyone's collaboration, it was possible
to rescue it and return it to the sea.



O GONGON ANCIÃO

THE ANCIENT CABO VERDE PETREL



O GONGON ANCIÃO
The ancient Cabo Verde Petrel

Durante o trabalho de campo realizado
pela equipa técnica do Projeto "Aves
marinhas de Cabo Verde", de acordo com o
seu histórico, um indivíduo da espécie
Gongon que foi anilhado pela primeira vez
em 2008, e que veio a ser recapturado em
2010 e desde então nunca mais foi
recapturado, foi recapturado no dia 5 de
janeiro do ano em curso. É impressionante,

pois este indivíduo de Gongon é
considerado como o mais velho de todos,
ou melhor, o ancião, com 17 anos no
mínimo. As aves marinhas têm como
principais características: alta longevidade
e a filopatria, ou seja, além de terem uma
vida muito longa, elas são fiéis ao lugar
onde nasceram. A prova disso é este
Gongon recapturado.

During the fieldwork conducted by the
technical team of the Project " Cape Verde
Seabirds", according to its history, an
individual of the species Pterodroma feae
that was ringed for the first time in 2008,

and came to be recaptured in 2010 and
has never been recaptured since, was
recaptured on January 5 of the current
year. It is impressive, as this individual from
Pterodroma feae is considered to be the
oldest of them all, or rather the elder, with
17 years at least. Seabirds have as main
characteristics: high longevity and
philopatry, that is, besides having a very
long life, they are faithful to the place
where they were born. The proof of this is
this recaptured Pterodroma feae.

Este acontecimento representa um marco muito importante, porque a
sua recaptura ajuda-nos no seguimento da população do Gongon.

Permite-nos também obter informações valiosas sobre esta espécie,

como idade, hábitos comportamentais, importantes para a sua
conservação.

This event represents a very important achievement, because its
recapture helps us in monitoring the population of the Gongon. It also
allows us to obtain valuable information about this species, such as age,

behavioral habits, important for its conservation.

Admilton Pina 
Coordenador do Projeto Aves
Marinhas de Cabo Verde

Cabo Verde Seabirds
Project Coordinator
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Com o foco no estreitamento dos laços de
relacionamento com as instituições locais,
efetuamos mais duas assinaturas de Protocolo de
parceria com dois importantes parceiros, a
Associação Regional de Futebol do Fogo e a
Delegação do Ministério de Educação de São Filipe.

A assinatura de Protocolo com a Associação
Regional de Futebol do Fogo surge como
oportunidade única de levarmos a mensagem de
conservação da nossa biodiversidade aos estádios de
futebol regionais. Esta assinatura de Protocolo
sucede à experiência piloto satisfatória realizada no
ano passado, numa das competições de inter-zonas
mais "famosas" da ilha, o inter-zona de Santa
Catarina.

Por outro lado, a assinatura do Protocolo com a
Delegação do Ministério de Educação de São Filipe
visa a co-relização de aulas práticas de Biologia e
Geologia, assim como a realização de diversas outras
atividades, no âmbito do ensino.

Assinatura de Protocolo - Associação Regional de Futebol do
Fogo e Delegação do Ministério de Educação de São Filipe

Protocol signature - Regional Football Association of Fogo and the
Ministry of Education Delegation of São Filipe

Focusing on strengthening relationships with local
institutions, we signed two more partnership
protocols with two important partners, the Regional
Football Association of Fogo and the São Filipe
Delegation of the Ministry of Education.

The signing of the protocol with the Regional
Football Association of Fogo is a unique opportunity
to take the message of conservation of our
biodiversity to regional football stadiums. This
Protocol signature follows the satisfactory pilot
experience carried out last year in one of the most
"famous" inter-zone competitions on the island, the
Santa Catarina Inter-zone.

On the other hand, the signing of the Protocol with
the São Filipe Delegation of the Ministry of
Education aims at the co-relation of practical classes
in Biology and Geology, as well as the realisation of
several other activities, in the educational scope.

https://www.facebook.com/hashtag/biologia?__eep__=6&__cft__[0]=AZUDbiLbK8U5j4il8K_-tLhEck8V-NE6zpFyazjgzlocS8iTmnydVIJeVsU2J-LAoxj2_THNt4rACZ4u1cTA-2H3jQ_94QyAnGFUab-MmrT5KwSIU59vqjeqxKakDi0ilUoxYTogPCOpTT5GE1i60noLhQHBCO-2c4sRzWSirSe3rquXix-T_PwuStS5AgTNyUQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/geologia?__eep__=6&__cft__[0]=AZUDbiLbK8U5j4il8K_-tLhEck8V-NE6zpFyazjgzlocS8iTmnydVIJeVsU2J-LAoxj2_THNt4rACZ4u1cTA-2H3jQ_94QyAnGFUab-MmrT5KwSIU59vqjeqxKakDi0ilUoxYTogPCOpTT5GE1i60noLhQHBCO-2c4sRzWSirSe3rquXix-T_PwuStS5AgTNyUQ&__tn__=*NK-R


Entrega de certificados aos pescadores
Certificate delivery to fishermen

Em colaboração com a Universidade de
Barcelona e a Seabird Ecology Lab, representada
pelo Catedrático,  Doutor em Biologia, Jacob
González-Solís, fizemos a entrega de certificados
aos pescadores das ilhas Fogo e Brava que
habitualmente pescam nos ilhéus do Rombo -

Reserva Natural Integral e que ao longo dos anos
têm vindo a colaborar positivamente connosco no
projeto de Baycath e conservação de aves
marinhas de Cabo Verde, transportando GPSs em
suas embarcações (botes) que permite-nos
compreender a pressão da pesca existente nesta
área chave, no espaço e tempo. Após 3 anos de
apoio, entregamos-lhes um certificado de
reconhecimento, reconhecendo a sua ajuda,

vontade, amizade, esforço e dedicação na
proteção e identificação das aves marinhas de
Cabo Verde, bem como, na avaliação e melhoria
no estabelecimento das áreas marinhas
protegidas de Cabo Verde como ferramenta de
conservação de aves pelágicas.

A entrega de certificados na ilha da Brava
aconteceu em Furna e na ilha do Fogo na nossa
instalação em São Filipe.

In collaboration with the University of Barcelona
and the Seabird Ecology Lab, represented by the
Chair, PhD in Biology, Jacob González-Solís, we
delivered certificates to the fishermen of Fogo and
Brava islands who habitually fish in the Rombo
islets - Integral Nature Reserve, who over the years
have collaborated positively with us in the Baycath
project and conservation of Cape Verde Seabirds,
carrying GPSs in their boats that allow us to
understand the existing fishing pressure in this key
area, in space and time. After 3 years of support,
we delivered them a certificate of recognition,

acknowledging their help, willingness, friendship,

effort and dedication in the protection and
identification of Cape Verde's Seabirds, as well as,
in the evaluation and improvement in the
establishment of the Cape Verde Marine Protected
Areas as a tool for pelagic bird conservation.

The delivery of the certificates for the Brava Island
took place in Furna and for Fogo Island in our
installation in São Filipe.

https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://twitter.com/SeabirdEcology
http://www.gonzalez-solis.com/


Workshop - Criação de Áreas Protegidas na Brava
Workshop - Creation of Protected Areas in Brava

Durante a nossa estadia na ilha Brava para a
entrega de certificados aos pescadores, estivemos
também presentes no workshop organizado pela
Biflores, cujo objetivo principal, discutir e
desenvolver parcerias com outras organizações
para a criação da primeira Área Protegida  da ilha
Brava. 

Em sinergia com a Universidade de Barcelona e
Centro de Sonografia de Espanha foram
apresentadas três porpostas concretas de Áreas
Protegidas. Fizemos uma apresentação da
proposta  do Parque Terrestre de Área Protegida,

concretamente um Parque Natural na zona de
Fajã d'Água e a criação de duas Reservas Naturais,
essencialmente ligadas às zonas de colônias de
aves marinhas, Bafador, Baca, Piram e Braco
Cagarra, isto é, uma no norte e uma outra sul da
ilha da Brava. Relativamente à Universidade de
Barcelona, representada pelo Catedrático, Doutor
em Biologia, Jacob González-Solís a sua
apresentação foi sobre toda a informação Geo
espacial de tracking de aves marinhas na região
Fogo- Brava- Rombos, dando uma prespectiva da
zona marinha de grande importância para as aves
marinhas. A apresentação do Centro de Sonografia
de Espanha foi sobre o levamento topográfico e
imersões, com recurso a  ROF (Robô), onde se
propõe a criação de uma área marinha dento em
conta a Montanha submarinha de cadamosto.

Estiveram presentes ainda, as representações das
Associações comunitárias e a Delegação do
Ministério de Agricultura e Ambiente. O
workshop foi financiado pela CEPF e GEF-Small
Grants Programme, destinados ao estudo e
conservação da biodiversidade terrestre e marinha
da Brava.

During our stay in Brava Island for the delivery of
certificates to fishermen, we were also present at
the workshop organised by Biflores, whose main
objective, to discuss and develop partnerships
with other organisations for the creation of the first
Protected Area in Brava Island. 

In synergy with the Universitat de Barcelona and
Centro de Sonografía de España three concrete
proposals for Protected Areas were presented. We
made a presentation of the proposal of the
Protected Area Land Park, specifically a Natural
Park in the area of Fajã d'Água and the creation of
two Natural Reserves, essentially linked to the
areas of seabird colonies, Bafador, Baca, Piram and
Braco Cagarra, that is, one in the north and
another one in the south of the Brava island.

Regarding the University of Barcelona, represented
by the Professor, PhD in Biology, Jacob González-

Solís his presentation was about all the geospatial
information of seabirds tracking in the region
Fogo-Brava- Rombos, giving a perspective of the
marine area of great importance for seabirds. The
presentation of the Spanish Sonographic Centre
was about the topographic survey and
immersions, using ROF (Robot), where it is
proposed the creation of a marine area taking into
account the seamount of Cadamago.

Representatives of community Associations and
the Delegation of the Ministry of Agriculture and
Environment were also present. The workshop was
financed by CEPF and GEF-Small Grants
Programme, aimed at the study and conservation
of the terrestrial and marine biodiversity of Brava.

https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
http://www.gonzalez-solis.com/
https://www.cepf.net/
https://sgp.undp.org/


Study visit to the Natural Park of Fogo

A Associação Projecto Vitó e o Projeto Tropibio firmam
uma parceria que visa dinamizar as ações de educação
ambiental no seio da comunidade infantojuvenil, por
meio de desenvolvimento de várias atividades de cariz
ambiental. Para iniciar, começou-se com o quadro de
perguntas e respostas da “Criança com Ciência”, que
brevemente será lançando nos diversos canais de
comunicação das partes envolvidas. Desejamos longa vida
à esta nova parceria.

Projeto Tropibio - Novo Parcerio

Em parceria com a Escola de
Curral Grande, Escola Secundária
Pedro Verona Pires e Escola
Secundária Doutor Teixeira de
Sousa, estivemos em duas visitas
de estudo guiadas ao Parque
Natural do Fogo com os alunos
do 5°, 6° e 12º ano, cujo objetivo dar
a conhecer o Parque Natural , a
sua história, compreender melhor
os aspetos geológicos e biológicos  
do parque.

A nossa equipa técnica
proporcionou aos alunos um
momento único e rico em
conhecimento, com um mini
workshop sobre o Parque Natural
do Fogo e a sua rica
biodiversidade, em especial as
plantas e aves marinhas
endémicas, explicando a sua
importância e a necessidade de
sua conservação. 

 Tropibio Project - New Partner

In partnership with the School
of Curral Grande, Pedro Verona
Secondary School Pires and
Doutor Teixeira de Sousa
Seconday School, we went on
two guided study tours to Fogo
Natural Park with 5th, 6th and
12th grade students, with the
objective of getting to know the
Natural Park, it's history and
better understanding the
geological and biological
aspects of the park.

Our technical team provided
the students with a unique
moment rich in knowledge,

with a mini workshop about the
Natural Park of Fogo and its rich
biodiversity, especially the
endemic plants and sea birds,
explaining their importance and
the need for their conservation.

VISITA DE ESTUDO AO PARQUE
NATURAL DO FOGO

The Project Vitó Association and the Tropibio Project sign
a partnership that aims to boost environmental education
actions within the children and youth community,

through the development of several environmental
activities. To begin with, the question and answer board of
"Kids with Science" was started and will soon be launched
in the several communication channels of the involved
parties. We wish this new partnership a long life.



PESQUISA DE CÃES DE
RUA

Em parceria com as três Câmaras Municipais
da ilha do Fogo e a Associação Bons
Amigos , colaboramos na PESQUISA DE CÃES
DE RUA ,  para a campanha de castração de
cães levada a cabo na ilha do Fogo , onde
demos o nosso contributo no levantamento
do número total de cães , nos três municípios
da ilha , contabilizamos um total de 570
cães .

A Metodologia usada foi baseada no “Guia
de monitorização e avaliação de
intervenções de manejo de populações
caninas” da ICAM , onde usamos a Talea web
para elaboração e análise de estudo e a
Talea app para o registo do percurso e
localização dos animais observados . A
pesquisa foi realizada de carro , a uma
velocidade de 15-20km/h , com paragens
sempre que necessário para identificar os
animais , Foram contabilizados todos os
animais na rua , ou em quintais abertos . Não
foram contabilizados animais à trela , em
varandas ou em quintais fechados . Iniciamos
o censo aos 3 de fevereiro e terminamos aos
8 de março , do ano em curso

In partnership with the three
Municipalities of the Fogo Island and the
Bons Amigos Association , we
collaborated in the RESEARCH OF
STREET DOGS , for the castration
campaign of dogs carried out on the
Fogo Island , where we gave our
contribution in the survey of the total
number of dogs in the three island
municipalities , counted a total of 570
dogs .

The Methodology used was based on the
"Guide for monitoring and evaluation of
interventions of canine population
management" of ICAM , where we used
the Talea web for the elaboration and
analysis of the study and the Talea app
for the registration of the route and
location of the animals observed . The
survey was conducted by car , at a speed
of 15-20km/h , with stops whenever
necessary to identify animals , All animals
on the street or in open yards were
counted . No animals on leashes , on
balconies or in closed yards were
counted .  The census began on February
3rd and ended on March 8th of the
current year .

STREET DOG RESEARCH

https://www.bons-amigos.at/english/


Helga Montrond
A nossa técnica Bióloga do Projeto Plantas Endémicas
de Cabo Verde e Coordenadora de Educação
Ambiental, Helga Montrond, foi das 4 mulheres ouvidas
numa iniciativa da Bird Life International e CEPF -
Critical Ecosytem Partnership Found, alusivo ao Dia
Internacional da Mulher, sob o lema Break The Bias,
onde quatro pioneiras conservacionistas femininas no
Mediterrâneo partilharam as sua histórias e os seus
desafios de empoderamento através da conservação da
natureza, quebrados pelos estereótipos de género para
prosseguirem as carreiras que amam, e beneficiar toda
a comunidade.

#BreakTheBias
International Women's Day

Our technical Biologist from the Cape Verde Endemic
Plants Project and Environmental Education
Coordinator, Helga Montrond was among the 4 women
heard in an initiative by Bird Life International and
CEPF- Critical Ecosystem Partnership Found, allusive to
International Women's Day, under the slogan Break The
Bias, where four pioneering female conservationists in
the Mediterranean shared their stories and their
challenges of empowerment through nature
conservation, broken by gender stereotypes to pursue
the careers they love, and benefit the whole
community.

#BreakTheBias
Read more!

https://www.birdlife.org/
https://www.cepf.net/
https://www.facebook.com/hashtag/breakthebias?__eep__=6&__cft__[0]=AZVQn_F-l5IkgL5hHwsy2WF2dIPKP6me_zntLU0Ax_3jIOEsmTvYSgSKcanZbbfv30SrRja2cQNk6Pyaer2dTDxyd8scrfdZD6i6oRh9FloqQKx5TmBUZ2d9VGvZJTYhTKwuDayN7WJ_2AdKCKSEyZZ-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/breakthebias?__eep__=6&__cft__[0]=AZVQn_F-l5IkgL5hHwsy2WF2dIPKP6me_zntLU0Ax_3jIOEsmTvYSgSKcanZbbfv30SrRja2cQNk6Pyaer2dTDxyd8scrfdZD6i6oRh9FloqQKx5TmBUZ2d9VGvZJTYhTKwuDayN7WJ_2AdKCKSEyZZ-&__tn__=*NK-R
https://www.birdlife.org/news/2022/03/08/women-in-the-mediterranean-share-stories-of-empowerment-through-nature-conservation/?fbclid=IwAR0YYyRjPTWsnCw1nrJ81t15EdMQMPoqKwHWvhbYnPV1dYhK6aeWzHR59u4
https://www.birdlife.org/news/2022/03/08/women-in-the-mediterranean-share-stories-of-empowerment-through-nature-conservation/?fbclid=IwAR0YYyRjPTWsnCw1nrJ81t15EdMQMPoqKwHWvhbYnPV1dYhK6aeWzHR59u4


PROVEDOR DE JUSTIÇA
VISITA PROJECTO VITÓ

Delimitação da Reserva Integral dos Ilhéus do
Rombo e a sua efetiva implementação;

Revisão do Plano de Gestão do Parque
Natural do Fogo e as infrações dentro do
Parque;

Implementação da ilha do Fogo como
Reserva Mundial da Biosfera;

A captura de tartarugas marinhas;
Necessidade do reforço do diálogo politico
entre o Governo e as organizações da
sociedade Civil.

Foi com muita satisfação e profundo
agradecimento que recebemos na nossa
instalação o Provedor de Justiça, o Dr. José
Carlos Delgado e a sua equipa, que veio
conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho
desenvolvido em prol da conservação da 

 biodiversidade e do meio ambiente. A visita foi
também uma oportunidade, para além de
apresentação da Associação Projecto Vitó,

enquanto uma Organização da Sociedade Civil
que atua no seguimento da conservação,

apresentar algumas preocupações de cariz
ambiental, que foram atentamente auscultadas
pelo o Provedor de Justiça, nomeadamente: 
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OMBUDSMAN VISITS
PROJECT VITÓ

Delimitation of the Rombo Islets Integral
Reserve and its effective implementation;

Revision of the Management Plan for the
Natural Park of Fogo and infractions within
the Park;

Implementation of the Fogo Island as a World
Biosphere Reserve;

The capture of sea turtles;
Need to strengthen the policy dialogue
between the Government and civil society
organizations.

It was with great satisfaction and deep gratitude
that we received at our installation the
Ombudsman, Dr. José Carlos Delgado and his
team, who came to know a little more about our
work developed in favour of biodiversity
conservation and the environment. The visit was
also an opportunity, in addition to the
presentation of the Project Vito  Association as a
Civil Society Organisation that operates in the
conservation sector, to present some
environmental concerns, which were carefully
listened to by the Ombudsman, namely:



Entre os dias 29 de março a 1 de abril do ano em curso
estivemos presentes na 10ª Edição do Fórum Regional
Costeiro e Marinho da Africa Ocidental organizada
pelo PRCM em Saly, Senegal. O evento contou com
parceria de várias entidades entre as quais destacam-se
a MAVA FOUNDATION e os Governos dos Estados da
África Ocidental. Contou, igualmente, com a
coorganização de outras entidades como a BirdLife
International, Wetlands International - Africa, IUCN ,

Rampao e IBAP - Instituto da Biodiversidade e das
Áreas Protegidas.

10ª EDIÇÃO DO FÓRUM REGIONAL COSTEIRO E MARINHO
DA ÁFRICA OCIDENTAL

10TH WEST AFRICAN REGIONAL COASTAL AND MARINE FORUM
Between 29 March and 1 April this year, we attended
the 10th edition of the West Africa Regional Coastal
and Marine Forum organised by PRCM in Saly,

Senegal. The event counted with the partnership of
several entities among which stand out MAVA
FOUNDATION and the Governments of the West
African States. It also had the co-organization of other
entities such as BirdLife International, Wetlands
International-Africa, IUCN, Rampao and IBAP -

Institute for Biodiversity and Protected Areas.

Com uma participação de mais de 350 participantes, 6
sessões em plenária, 26 side event e um total de 6
workshop técnicos, o Fórum foi uma grande
oportunidade de networking, reflexão conjunta e 

 desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento
marinho e costeiro na África Ocidental. A 10ª Edição do
Fórum, realizada em 2022, deveria acontecer em Bissau,

no ano de 2021, mas por motivos de força maior foi
transferido para Senegal.

With the participation of over 350 participants, 6
plenary sessions, 26 side events and a total of 6
technical workshops, the forum was a great opportunity
for networking, joint reflection and the development of
partnerships for marine and coastal development in
West Africa. The 10th edition of the forum, held in 2022,

was supposed to take place in Bissau in 2021, but for
compelling reasons it was transferred to Senegal.

https://prcmarine.org/
https://mava-foundation.org/
https://www.birdlife.org/
https://africa.wetlands.org/
https://www.iucn.org/
https://www.rampao.org/?lang=fr
https://ibapgbissau.org/
https://ibapgbissau.org/


Estivemos com 3 representações, o Presidente do
Conselho de Administração Paulo Pina, o Diretor
Executivo Herculano Dinis e a Coordenadora do
Programa de Conservação das Tartarugas Marinhas
Carla Lopes. Durante o evento foram feitas duas
apresentações orais pelo Projecto Vitó, uma no Side
Event "Aves marinhas de Cabo Verde" pelo Diretor
Herculano Dinis e uma outra no Side Event "Survival of
the Sea Turtle in West Africa" pela Coordenadora do
Programa de Conservação das Tartarugas Marinhas
Carla Lopes, para além de vários itens expostos no stand
da Birdlife Internacional.

We were with 3 representations, the President of the
Board of Directors Paulo Pina, the Executive Director
Herculano Dinis and the Coordinator of the Sea Turtle
Conservation Program Carla Lopes. During the event,
two oral presentations were made by Projecto Vitó, one
at the Side Event "Marine birds of Cape Verde" by the
Director Herculano Dinis and another at the Side Event
"Survival of the sea turtle in West Africa" by the
Coordinator of the Sea Turtle Conservation Program
Carla Lopes, in addition to several items displayed at the
stand of Birdlife International.

O Fórum foi marcado ainda pela presença de outras
Organizações da Sociedade Civil Caboverdiana, Biosfera
Cabo Verde , Lantuna , Maio Biodiversity Foundation,

Project Biodiversity e Bios.CV.

The Forum was also marked by the presence of other
Cape Verdean Civil Society Organizations, Biosfera
Cabo Verde, Lantuna, Maio Biodiversity Foundation,

Project Biodiversity and Bios.CV.

https://www.facebook.com/paulokatobi?__cft__[0]=AZU21YTQEnXQ_Bf0tnZ1_p9OHh9_2NLfK662yMWnF3WhjpMy0whyNkFqdCrmPy-0bb1JfL8fZQpQ9Dicet1pmfXSFJwYVD2730cGTPhHGENRuCLuFwB7riIEyXpUZ3Wk27hcoBfhVcniqWxTMCxNYWceI2sMLWJe9ST_BzPX3Ck3gA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/herculanodinis?__cft__[0]=AZU21YTQEnXQ_Bf0tnZ1_p9OHh9_2NLfK662yMWnF3WhjpMy0whyNkFqdCrmPy-0bb1JfL8fZQpQ9Dicet1pmfXSFJwYVD2730cGTPhHGENRuCLuFwB7riIEyXpUZ3Wk27hcoBfhVcniqWxTMCxNYWceI2sMLWJe9ST_BzPX3Ck3gA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/carla.varelalopes?__cft__[0]=AZU21YTQEnXQ_Bf0tnZ1_p9OHh9_2NLfK662yMWnF3WhjpMy0whyNkFqdCrmPy-0bb1JfL8fZQpQ9Dicet1pmfXSFJwYVD2730cGTPhHGENRuCLuFwB7riIEyXpUZ3Wk27hcoBfhVcniqWxTMCxNYWceI2sMLWJe9ST_BzPX3Ck3gA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/BiosferaCV/?__cft__[0]=AZU21YTQEnXQ_Bf0tnZ1_p9OHh9_2NLfK662yMWnF3WhjpMy0whyNkFqdCrmPy-0bb1JfL8fZQpQ9Dicet1pmfXSFJwYVD2730cGTPhHGENRuCLuFwB7riIEyXpUZ3Wk27hcoBfhVcniqWxTMCxNYWceI2sMLWJe9ST_BzPX3Ck3gA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lantunacv/?__cft__[0]=AZU21YTQEnXQ_Bf0tnZ1_p9OHh9_2NLfK662yMWnF3WhjpMy0whyNkFqdCrmPy-0bb1JfL8fZQpQ9Dicet1pmfXSFJwYVD2730cGTPhHGENRuCLuFwB7riIEyXpUZ3Wk27hcoBfhVcniqWxTMCxNYWceI2sMLWJe9ST_BzPX3Ck3gA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/maioconservation/?__cft__[0]=AZU21YTQEnXQ_Bf0tnZ1_p9OHh9_2NLfK662yMWnF3WhjpMy0whyNkFqdCrmPy-0bb1JfL8fZQpQ9Dicet1pmfXSFJwYVD2730cGTPhHGENRuCLuFwB7riIEyXpUZ3Wk27hcoBfhVcniqWxTMCxNYWceI2sMLWJe9ST_BzPX3Ck3gA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/projectbiodiversitycv/?__cft__[0]=AZU21YTQEnXQ_Bf0tnZ1_p9OHh9_2NLfK662yMWnF3WhjpMy0whyNkFqdCrmPy-0bb1JfL8fZQpQ9Dicet1pmfXSFJwYVD2730cGTPhHGENRuCLuFwB7riIEyXpUZ3Wk27hcoBfhVcniqWxTMCxNYWceI2sMLWJe9ST_BzPX3Ck3gA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bioscaboverde/?__cft__[0]=AZU21YTQEnXQ_Bf0tnZ1_p9OHh9_2NLfK662yMWnF3WhjpMy0whyNkFqdCrmPy-0bb1JfL8fZQpQ9Dicet1pmfXSFJwYVD2730cGTPhHGENRuCLuFwB7riIEyXpUZ3Wk27hcoBfhVcniqWxTMCxNYWceI2sMLWJe9ST_BzPX3Ck3gA&__tn__=kK-R


CASTRAÇÃO DE GATOS

Numa parceria com a  Universidade de
Barcelona e Associação Bons Amigos ,

conseguimos realizar com sucesso , em Chã
das Caldeiras e em Estância Roque , a
campanha de castração de gatos , duas das
principais comunidades mais próximas das
colónias de reprodução de Gongon . A
castração de gatos é a forma mais segura de
promover o controle da população de
animais de estimação , além de ajudar na
prevenção de doenças . É essencial na vida
destes animais . Por outro lado , esta atividade
é crucial na diminuição dos riscos de
prepadação de aves marinhas , em especial o
Gongon , 

Foi igualmente satisfatório a adesão da
comunidade nesta campanha , onde para
além de gatos , levaram também seus cães .

Conseguimos no total , 79 gatos castrados ,

sendo 47 gatos em Chã das Caldeiras e 32
gatos em Estância Roque .

In a partnership with the Universitat de
Barcelona and Associação Bons Amigos ,

we successfully carried out the cat
castration campaign in Chã das Caldeiras
and Estância Roque , two of the main
communities closest to the Gongon
reproduction colonies . The castration of
cats is the safest way to promote the
control of the pet population , besides
helping to prevent diseases . It is essential
in the life of these animals . On the other
hand , this activity is crucial in reducing
the risks of preying on seabirds , especially
the Gongon , 

It was also satisfactory the adhesion of
the community in this campaign , where
in addition to cats , they also took their
dogs . In total , 79 cats were neutered ,

being 47 cats in Chã das Caldeiras and 32
cats in Estância Roque .

CAT CASTRATION

https://www.bons-amigos.at/english/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/


Pela primeira vez em Cabo Verde!

w w w . b a r t p h o t o v e r c r u y s s e . c o m

"Petrels by night"

For the first time in Cabo Verde!

Bart Vercruysse

https://www.bartphotovercruysse.com/


"Petrel à noite - A busca de fotografar o invisível"

Tudo começou a partir de um sonho em 2012.

Nessa altura, parecia ser um sonho impossível.
Ninguém estava a fotografar aves marinhas em
voo à noite e eu não fazia ideia de como o fazer.
Alguns fotógrafos trabalhavam com morcegos e
mamíferos noturnos, mas eu não os conhecia e
encontrar informação era muito difícil. Durante
uma exposição de fotografia da natureza na
Bélgica, onde mostrava algumas das minhas
fotografias feitas na Finlândia, conheci um
fotógrafo francês com 25 anos de experiência em
fotografia noturna. No final da exposição,

decidimos unir as nossas forças. Eu conhecia a
criação de Shearwaters Manx na ilha galesa de
Skokholm e Eric Médard tinha a tecnologia para o
fazer. Na primavera seguinte, fomos juntos à essa
ilha no mar céltico e, após uma semana de 20
horas no campo, conseguimos fazer as primeiras
fotografias. 

Ao regressar à Bélgica, lancei a ideia de "Petrels
by night". Eric estava a trabalhar noutros projetos,
por isso recorri a Pol Dewulf, um observador de
aves e amigo meu, e continuámos o projeto. No
início, o nosso sistema não era fiável e tínhamos
muitos problemas técnicos. Como os nossos
flashes causavam distúrbios, passámos a
infravermelhos completos e tivemos de recomeçar
toda a curva de aprendizagem a partir do zero.

Também significava mais equipamento no campo
(8 flashes, quatro tripés) e a utilização de câmaras
modificadas. 

A partir do início de 2021, mudei para um novo
sistema de detecção que é muito mais fiável no
campo e fiz mais modificações no equipamento,

substituindo cada vez elementos que causavam
problemas. O sistema que estou a utilizar agora é
composto por diferentes elementos que estão
todos comercialmente disponíveis, mas ninguém
os tinha adaptado ao ambiente marinho e
ninguém os combinou da forma como eu o fiz.

Sou o único fotógrafo a fazer fotografias noturnas
de aves marinhas na Europa e, tanto quanto sei,
também no mundo.

“Petrels by night - The quest to photograph the invisible”

 All just started from a dream in 2012. At that time,

it looked like an impossible dream. Nobody was
photographing seabirds in flight at night and I
didn't have a clue about how to do it. Some
photographers were working with bats and
nocturnal mammals but I didn't know them and
finding information was very hard. During a nature
photography exhibition in Belgium where I was
showing some of my pictures made in Finland, I
met a French photographer with 25 years of
experience with nocturnal photography. At the
end of the exhibition, we decided to unite our
forces. I knew about Manx shearwaters breeding
on the Welsh island of Skokholm and Eric Médard
had the technology to do it. The next spring, we
went together to that island in the Celtic sea and
after a week of 20-hour days in the field, we
managed to make the first pictures. 

Upon returning to Belgium, I launched the idea of
"Petrels by night". Eric was working on other
projects, so I turned to Pol Dewulf, a birdwatcher
and friend of mine, and we continued the project.
In the beginning, our system was not reliable and
we had lots of technical problems. As our flashes
caused disturbance, we move to full infrared and
had to start the whole learning curve again from
zero. It also meant more equipment in the field (8
flashes, four tripods) and the use of modified
cameras. 

From the beginning of 2021, I moved to a new
detection system which is far more reliable in the
field and I made more modifications to the
equipment, each time replacing elements which
caused trouble. The system I am using now is
composed of different elements which are all
commercially available, but nobody had adapted
them to the marine environment and no one has
combined them in the way I did. I am the only
photographer making nocturnal in-flight pictures
of seabirds in Europe and as far as I know, also in
the world.

"I am the only photographer
making nocturnal in-flight
pictures of seabirds in
Europe and as far as I know,

also in the world."

"Sou o único fotógrafo a
fazer fotografias noturnas de
aves marinhas na Europa e,

tanto quanto sei, também
no mundo."



Bart é um fotógrafo de natureza belga independente.

Começou a observar aves numa idade muito precoce.

Passando todos os seus fins-de-semana e feriados na
costa belga, rapidamente desenvolveu uma
preferência por aves marinhas e aquáticas. Ele
comprou a sua primeira máquina fotográfica aos 12
anos de idade, com câmara digital, autofocus, cartões
de memória, ... ainda não existiam.

Durante uma visita à ilha açoriana do Pico, em 2012,

ficou fascinado com a atividade noturna numa
colónia de Cory's Shearwaters e sonhava em
fotografar estas aves em voo à noite quando estas
visitam as suas colónias. Foram necessários anos de
desenvolvimento e bastante tempo de ajuda de
amigos, antes de conseguir fazer as primeiras imagens
noturnas em voo de Manx Shearwaters na ilha galesa
de Skokholm. Uma vez ultrapassado os primeiros
obstáculos técnicos, lançou o projeto "Petrels by
night" com a intenção de fotografar todos os petréis
do Palearco Ocidental, petréis da tempestade e
tosquiadores, à noite, em voo nas suas colónias
reprodutoras. Querendo evitar a perturbação causada
pela utilização de flashes padrão à noite, passou a
fotografar por infravermelhos completos a partir de
2018. Significava começar de novo do zero, mas as
imagens que agora podem fazer nas colónias de aves
marinhas à noite nunca tinham sido tentadas antes e
simplesmente não seriam possíveis sem
infravermelhos.

Quando não está a fotografar à noite nalguma ilha
remota, ele gosta de gastar longas horas no vallei IJzer
na sua Flandres natal.

Bart is an independent Belgian nature photographer. He
started birdwatching at a very early age. Spending all his
weekends and holidays at the Belgian coast, he quickly
developed a preference for sea- and waterbirds. He
purchased his first camera at the age of 12 at a time
digital cameras, autofocus, memory cards, … didn’t exist
yet. 

During a visit to the Azores island of Pico in 2012, he got
fascinated by the nocturnal activity in a colony of Cory’s
Shearwaters and dreamed of photographing these birds
in flight at night when visiting their colonies. It took years
of development and quite a bit of help from friends,
before he succeeded in making the first nocturnal in-

flight images of Manx Shearwaters on the Welsh island of
Skokholm. Once the first technical hurdles had been
overcome, he launched the “Petrels by night” project with
the intention to photograph all Western Palearctic
petrels, storm petrels and shearwaters, at night, in flight
at their breeding colonies. Wanting to avoid the
disturbance caused by the use of standard flashes at
night, he moved to full infrared photography from 2018. It
meant starting from zero again but the images he can
now make in seabird colonies at night have never been
attempted before and would simply not be possible
without infrared. 

When he is not photographing at night on some remote
island, he enjoys spending long hours in the IJzer vallei in
his native Flanders.

Quer ver mais fotografias e ter informações sobre os
parceiros do projeto "Petrels by night"?  Dê uma
olhada no site do Bart
www.bartphotovercruysse.com ou contacte por e-

mail para bartphoto.vercruysse@icloud.com

You want to see more pictures and have information
about the partners of the “Petrels by night” project?
Have a look at Bart’s web site
www.bartphotovercruysse.com or Please contact
per email at bartphoto.vercruysse@icloud.com

https://www.bartphotovercruysse.com/


Entre os meses de feveiro a março do ano em
curso, o Fotógrafo Belga da Natureza Bart
Vercruysse esteve connosco durante 3 semanas
para um incrível trabalho na ilha do Fogo,

Reserva Mundial da Biosfera e na Reserva
Natural Integral - Ilhéus do Rombo, mais
concretamente no ilhéu de Cima, sítio onde
desenvolvemos os trabalhos de conservação de
aves marinhas, tartarugas marinhas e réptéis
terrestres.

A expedição consistiu em fotograr, pela primeira
vez em Cabo Verde, as espécies de aves
marinhas no período da noite, utilizando o
sistema desenvolvido pelo Bart para captação
de fotografias noturnas  incríveis de aves
marinhas. 

Para Bart, "a expedição em Cabo Verde foi um
enorme sucesso com as primeiras fotografias
noturnas de 5 espécies de aves marinhas, sendo
três delas espécies endémicas de Cabo Verde.

As fotografias não teriam sido possíveis sem a
ajuda fabulosa de Jacob Gonzales-Solis,
Herculano Andrade Dinis e toda a equipa do
Projecto Vito. Um enorme "OBRIGADO!" a todos
eles. Já estou ansioso por regressar a Cabo Verde
para fotografar a última espécie noturna
endémica (Calonectris edwardsii) durante o
verão de 2023!"

Between February and March of this year, the
Belgian Nature Photographer Bart Vercruysse
was with us for 3 weeks for an incredible work on
the island of Fogo, World Biosphere Reserve and
Integral Nature Reserve - Ilhéus do Rombo,

specifically on the islet of Cima, where we
develop the conservation work of seabirds, sea
turtles and terrestrial reptiles.

The expedition consisted in photographing, for
the first time in Cape Verde, seabird species at
night, using the system developed by Bart for
capturing amazing night photographs of
seabirds. 

For Bart, "the expedition in Cape Verde was a
huge success with the first night photographs of
5 seabird species, three of them being species
endemic to Cape Verde. The photographs would
not have been possible without the fabulous
help of Jacob Gonzales-Solis, Herculano Andrade
Dinis and the whole Project Vito team. A big
"THANK YOU!" to them all. I'm already looking
forward to returning to Cape Verde to
photograph the last endemic nocturnal species
(Calonectris edwardsii) during the summer of
2023!"







Dia da Mulher

Cabover
diana

2 7  D E  M A I O

Mulher Cabo-verdiana, resiliente por

natureza, rompe diariamente diversas

barreiras contra o preconceito e os

estereótipos de género para seguir a

carreira que ama e não só. As nossas

guerreiras são exemplos de luta e

resilência.

Cape Verdean women, resilient by nature,

break daily several barriers against prejudice

and gender stereotypes to follow the careers

they love and not only. Our warriors are

examples of struggle and resilience.

Capeverdean Woman Day
M A Y  2 7



1 ANO DE 

VOLUNTARIADO
1  Y E A R  O F  V O L U N T E E R I N G

OBRIGADO A TODOS!!!

THANK YOU ALL!!

# V O L U N T E E R P R O G R A M  # P R O J E C T O V I T O



projecto vito

Visit us
www.projectovito.org

Till next time...



http://projectovito.org/


World
Biosphere
Reserve
Fogo
Island

We are here

Associação Projecto Vitó

Com apoio de:

https://www.google.com/maps/place/Associa%C3%A7%C3%A3o+Projecto+Vit%C3%B3/@14.9135348,-24.4845456,12z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-24.3340997!2d14.9624467!4e1!1m6!1m2!1s0x936171a8632784d:0xf31fc44f4eade4e9!2sprojectovito!2m2!1d-24.4936266!2d14.9026332!3m4!1s0x936171a8632784d:0xf31fc44f4eade4e9!8m2!3d14.9026332!4d-24.4936266
https://www.cepf.net/
https://www.birdlife.org/
https://mava-foundation.org/
https://prcmarine.org/
https://www.governo.cv/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/

