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A constante procura de algo de novo pode levar 0 homem a 
executar as mals diversas tarefas. Foi, em parte, devido 
a esta nega9ao e a monotonia, que a cerca de meio milenio 
se acrescentou mais nove ilhas ao mapa. 
Alem de apresentarem paisagens muito peculiares, nelas 
deambulavam magestosas aves de rapina, as quais foram 
denominadas A90res, pois se pareclam muito com as que ja 
eram conhecidas pelo mesmo nome. As suas silhuetas atra!ram 
de tal modo a aten9ao dos primeiros habitantes que 0 novo 
arquipelago passou a chamar-se A90res, embora tivessem 
sido propostos outros nomes. 

Estas aves continuaram a ser 0 s!mbolo dos A~ores, 
mormente, aquando da visita regia do Rei Dom Carlos e da 
Rainha Dona Amelia em 1901. 0 jornal "AQORIANO ORIENTAL", 
fundado ha 130 anos, possul urn cabe9alho ilustrado com 
un;::!. dessas aves. Os autoresdas primeiras propostas de 
autonomia, paaearam a dar-Ihes urna conota9ao pol!tica. 
Outras conota90es lhes foram atribuidas, como por exemplo, 
a da destrUi9a9 dos recurs os alimentares do homem. Pelo 
contrarl0, e apesar do seu porte amea9ador, sao aves multo 
pac{ricas que so ca9am quando neeessitam de alimento. 0 
seu Unieo inimigo e 0 homem. 

Trata-se duma especie vulgarmente conhecida nos A90res 
por ~ILHAFRE ou QUEIr~DO e cujo nome cient!fico e Buteo 
buteo. Como 0 nome vulgar pode varier de regiao para regiao, 
a especie em questao e denominada no Continente por 19uia
-de-asa-redonda. 

Distribui-se pela Europa, Euroasia, Norte d'Africa e Ilhas 
!1edi terraneas. t a ave derapina mais frequente nestes 
locais, 0 que decerto contribui para colonizar naturalmente 
o nosso arquipelago, Enquanto nos continentes desereve 
rotas migratorias, nos A90res reside todo 0 ano. Vive em 
todos os tipos de floresta onde existem algumas zonas de 
campo aberto, em areas eultlvadas, nas zonas montanhosas 
e em encostas rochosas. 
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t vulgar verem-se os seus voos planados e em aspiral, 
executados com as asas quase se~pre em posi~ao horizontal 
e com as penas primarias exteriores separadas como se 
fossern dedos ligeiramente curvados. A cauda tem forma de 
urn leque rneio aberto. Tern 0 corpo robusto cujas partes 
superiores sao castanhas e as inferiores sao mosquiteadas 
ou listadas com castanho e branco. A quantidade de branco 
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das partes inferiores varia consideravelmente. Alem de 
'Toar ao sabor das correntes de ar quente, sem 0 mais 
pequeno movimento de asas, durante longos per!odos de 
tempo, subindo ou descendo de altitude, ta~bem possui 
outras modalidades de voo. Quando se encontra poisado e 
e incomodado por algum intruso (homem), utlliza um voo 
vagaroso e pesado e urn bater de asas elaborado, mas uma 
vez reposto do susto, este voo pode ser intercalado com 
descidas subltas. ~uitas vezes projeeta-se la do elmo, 
com as asas feehadas. a grande velocidade, com 0 fim de 
apanhar uma presa. Enquanto ca~a paira num lugar dUrante 
breves perIodos com perslstencia consideravel. Fa-lo em 
campo aberto, em roehedos, ou em alguma arvore tirme. 

o seu modo desajustado de se deslocar no solo contrasta 
com a sua grande agilidade em voo. Mao costwna viver em 
bandos, mas em certos locals pode ver-se meia duzia ou 
mais a voarem juntamente. 

As suas eordas vocais produzem ~~ miado prolongado. 
~ra epoca de reprodu~ao 0 par flutua em cIrculos perto do 
local onde nidificara. As duas silhuetas entrentam-se, 
estando 0 macho em posi~io superior a da femea. As suas 
caudas adquirem wna forma de le~ue mais pronunciada e as 
asas ~antem-se imoveis mas com angulos diferentea do voo 
normal. As vezes ostentam-se urn perante 0 outro proje
ctando-se em direc~ao ao solo com as asas meio fechadas, 
~a~ quando chegam a meio caminho, 'Toltam a lan~ar-se em 
sentido contrario. 

As primeiras ostenta~oes ocor~em em Janeiro, mas podem 
tambem ser observadas no Outono. Constroem ninhos volumosos 
em saliencias rochosas, em arvores, ou na base de colinas 
abrangidas por arbustos. Estes ninhos sao constltuidbs 
por musgos, fetos, juncos, cas cas de arvores. ervas, hera, 
folhas de pinheiro e cedro bern como por ra:n09 variados. 

Poem geralmente 2 a 3 ovos de cor branca salpicada com 
marcas castanhas cuja quantidade varia. A epoca de repro
du;ao val de Abril a ~1aio. A incuba~ao come~a com a 
postura do 10 ovo. Os ovos sap postos com 3 a 4 dias de 
intervalo. Ambos os sexos tomam parte na incuba¢ao com 
~aior incidencia por parte da femea. ~uando nascem as 
crias, 0 macho traz alimento para a ninho e seguidamente 

a femea encarrega-se de alimentar os filhotes. Depols de 
uma semana, ambos os sexos ca~am quantidades enormes de 
mantimentos em rela~ao as necessidaaes das crias. Estas 
ficam dependentes dos pais 2 meses apos ensaiarem as seus 
primeiros voos com finalidade de aprenderem a ca~ar. 
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Antes da chegada do homem a este arquipelago, eram prova
velmente insect!voros, urna vez que nessa altura nao 
existiam pequenos mamIferos. Com a introdu~ao pelo homem 
de ratos e coelhos, estas aves passaram a inclul-los na 
sua alimenta~ao. No entanto, so se nutrem dos que estao 
moribundos, doentes ou ate envenenados pelas grandes 
quantldades de produtos qu!micos utilizados nas campanbas 
de desratiza~io. Este ultimo factofaz baixar alarmante
mente as popula~oee de milhafres em locais onde essas 
campanbas sao levadas a cabo. 

Por tudo ieto, e necessario lan~ar urn apelo. 

3ALVEMOS 0 MILHAFRE; 
APRENDAMOS A VIVER E"1 RAR'10NIA COM 0 A~IENTE NATURAL 
QUE NOS RODEll; 
LE"·tBRE'1o-N03 DE QUE N6s, COHO QUALQUER 3ER VIVO t 3 OM OS 
PARTE INTmRANTE DA NATUREZA. 

Fatima Melo 
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