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GUIA PRÁTICO DE OBSERVAÇÃO DE AVES 

NO DISTRITO DA GUARDA 

 

Este pequeno guia foi elaborado a pensar em todos os que se interessam pela 
observação de aves selvagens e que residem no distrito da Guarda ou gostariam de o 
visitar. 

O seu objectivo é o de disponibilizar informação que contribua para melhorar a 
experiência de observação de aves na região da Guarda. Para isso, apresenta-se 
informação sobre algumas das aves mais interessantes desta região e sugerem-se 
locais de observação. 

Gonçalo Elias (Coordenador) 

 

O melro-d’água Cinclus cinclus é uma espécie relativamente frequente nesta região, podendo observar-
se quer em montanha (serras da Estrela e da Malcata) quer em zonas mais baixas (vale do Mondego). 
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DESCRIÇÃO 

O distrito da Guarda corresponde quase exactamente à região que no passado se 
designou por Beira Transmontana. Mais tarde passou a integrar a província da Beira 
Alta. É uma região com uma altitude média elevada e onde existem várias serras 
importantes. O ponto mais alto do distrito é atingido na Torre, serra da Estrela 
(1993m). Outras serras importantes são as do Açor, da Malcata, da Marofa e do Pisco. 

Em termos de rede hidrográfica, há três rios que se destacam: o Mondego, que nasce 
na serra da Estrela, corre inicialmente para nordeste e depois para sudoeste, 
atravessando toda a metade ocidental da região; o Zêzere, que também nasce na serra 
da Estrela e a atravessa para norte, virando depois para sul, em direcção ao Tejo; e o 
Coa, que nasce na serra da Malcata, perto do Sabugal, e corre sempre para norte, 
desaguando no Douro perto de Vila Nova de Foz Coa. Na margem direita deste rio 
estende-se uma zona plana que é conhecida como “planalto de Riba-Coa”. Esta zona, 
que se estende entre os vales do Coa e do Águeda, só passou a integrar território 
português em 1297, com a assinatura do tratado de Alcanizes no reinado de D. Dinis; é 
uma zona planáltica, que constitui uma extensão para oeste da chamada “meseta 
ibérica”, apresentando características que são singulares no nosso país. 

O coberto vegetal da região é rico e variado. Nas zonas ocidentais, de clima mais 
atlântico, predominam o pinheiro-bravo e algumas matas de carvalho-roble. À medida 
que se avança para nordeste, a influência mediterrânica acentua-se e o carvalho-roble 
dá lugar ao carvalho-negral, que é particularmente abundante no extremo sueste da 
região; na franja raiana, em especial no nordeste do distrito, é também possível 
encontrar manchas de azinheiras. Ao longo do curso dos principais rios, encontram-se 
galerias de freixos e amieiros. Por fim, nas zonas de maior altitude  encontram-se 
plantações de pinheiros-de-casquinha, pinheiros-negros e vidoeiros, assim como raros 
teixos. No que se refere às plantas de porte arbustivo, predominam as giestas e, a 
maior altitude, os piornos e os zimbros. 

Tal como acontece noutros distritos do interior, a ocupação humana é esparsa. Quase 
metade da população do distrito encontra-se em apenas três concelhos (Gouveia, 
Guarda e Seia), tendo os restantes concelhos uma densidade populacional muito baixa. 

Neste distrito há quatro áreas protegidas: o Parque Natural do Douro Internacional (no 
concelho de Figueira de Castelo Rodrigo), o Parque Natural da Serra da Estrela (nos 
concelhos de Celorico da Beira, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia), a Reserva Natural 
da Serra da Malcata (no concelho do Sabugal) e a Reserva da Faia Brava (nos concelhos 
de Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo). Todas elas têm interesse para a observação 
de aves. 

AVIFAUNA 

Durante muitos anos, o distrito da Guarda foi pouco visitado por ornitólogos e 
amantes da natureza e isso fez com que a sua avifauna permanecesse mal conhecida. 
No entanto esta região alberga uma das comunidades de aves terrestres mais ricas do 
território continental – a diversidade de passeriformes é notável, o mesmo se 
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aplicando às aves terrestres de médio e grande porte. Uma visita a esta zona do 
território, em especial na Primavera ou no início do Verão, poderá proporcionar 
excelentes oportunidades de observação. 

Começando pelas aves de maior porte, a região conta com uma importante 
comunidade de aves planadoras rupícolas, especialmente nos vales dos rios Coa e 
Águeda, destacando-se a presença de importantes populações de grifo, abutre-do-
egipto, águia-real, águia-de-bonelli, falcão-peregrino e ainda de cegonha-preta. Além 
destas, ocorrem inúmeras outras espécies de aves de rapina, com destaque para o 
bútio-vespeiro, a águia-calçada, a águia-cobreira, o tartaranhão-caçador, o milhafre-
preto, o milhafre-real e a ógea. 

 

O bútio-vespeiro Pernis apivorus é ave de rapina que nos visita na época dos ninhos. Ocorre geralmente 
em densidades baixas, sendo o distrito da Guarda uma das regiões mais favoráveis à sua observação. 

Fora do grupo das aves planadoras, esta região alberga também diversas outras 
espécies de grandes aves terrestres, algumas delas mais associadas às planícies do sul 
do país. Refiram-se o sisão, o alcaravão, o cuco-rabilongo, o mocho-pequeno-
d’orelhas, o abelharuco e o torcicolo. Nas zonas rupícolas nidifica o andorinhão-real. 

Entre os passeriformes, o elenco de espécies é muito vasto e também ocorrem 
diversas espécies interessantes. 

As zonas de maior altitude (sobretudo acima dos 800 metros) merecem especial 
atenção, pois nelas é possível observar aves que são escassas ou estão ausentes como  
nidificantes nas terras baixas, como é o caso da laverca, da petinha-dos-campos, da 
ferreirinha-comum, do chasco-cinzento, do papa-amoras e da sombria. Uma espécie 
pouco abundante mas que ocorre regularmente em altitudes elevadas é o melro-das-

http://www.avesdeportugal.info/gypful.html
http://www.avesdeportugal.info/neoper.html
http://www.avesdeportugal.info/neoper.html
http://www.avesdeportugal.info/aquchr.html
http://www.avesdeportugal.info/aqufas.html
http://www.avesdeportugal.info/falper.html
http://www.avesdeportugal.info/cicnig.html
http://www.avesdeportugal.info/perapi.html
http://www.avesdeportugal.info/aqupen.html
http://www.avesdeportugal.info/cirgal.html
http://www.avesdeportugal.info/cirpyg.html
http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
http://www.avesdeportugal.info/milmil.html
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http://www.avesdeportugal.info/tettet.html
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http://www.avesdeportugal.info/otusco.html
http://www.avesdeportugal.info/otusco.html
http://www.avesdeportugal.info/merapi.html
http://www.avesdeportugal.info/jyntor.html
http://www.avesdeportugal.info/apumel.html
http://www.avesdeportugal.info/alaarv.html
http://www.avesdeportugal.info/antcam.html
http://www.avesdeportugal.info/prumod.html
http://www.avesdeportugal.info/oenoen.html
http://www.avesdeportugal.info/sylcom.html
http://www.avesdeportugal.info/embhor.html
http://www.avesdeportugal.info/monsax.html
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rochas – este turdídeo frequenta sobretudo áreas rochosas acima dos 1000 m. Nas 
florestas de altitude é também possível encontrar o cruza-bico, embora esta espécie 
pareça surgir em números muito variáveis de ano para ano. Outras espécies 
frequentes a cotas elevadas são a felosa-do-mato, a estrelinha-de-cabeça-listada, o 
chapim-carvoeiro e o pintarroxo. 

Apesar da altitude, esta região apresenta um clima relativamente seco, em especial na 
faixa raiana, onde podem ser encontradas algumas espécies de passeriformes que são 
vulgares nas planícies alentejanas, como a calhandra-real, a calhandrinha, o chasco-
ruivo, a toutinegra-real, a toutinegra-tomilheira ou o pardal-espanhol. 

Uma das espécies mais emblemáticas do distrito é o raro chasco-preto, espécie 
ameaçada a nível nacional e que aqui tem conseguido sobreviver, sobretudo em zonas 
rupícolas no vale do Coa ou encostas com vinhas em socalcos, junto ao rio Douro. 

As zonas florestais também albergam uma avifauna variada – algumas espécies 
interessantes que podem ser encontradas com facilidade nos bosques desta região, 
em especial nos carvalhais, são a toutinegra-carrasqueira, a felosa-de-bonelli, o papa-
figos, a pega-azul e o bico-grossudo. 

Na estação fria, o distrito da Guarda é particularmente favorável para encontrar 
algumas espécies que são muito escassas em Portugal, como a ferreirinha-alpina, o 
tordo-zornal, o melro-de-peito-branco ou a escrevedeira-das-neves. Todas estas aves 
parecem ser regulares nos andares superiores da serra da Estrela. 

Quanto às aves aquáticas, e tal como acontece noutros distritos da Beira Interior, são 
pouco numerosas. O principal local de ocorrência é a albufeira de Santa Maria de 
Aguiar, onde é habitual ver-se o pato-real e o mergulhão-de-crista. Fora da época 
reprodutora têm sido observadas neste local outras espécies de patos, bem como 
corvos-marinhos-de-faces-brancas e, ocasionalmente, ardeídeos e limícolas. Os cursos 
de água, especialmente em montanha, são locais preferenciais para observar o esquivo 
melro-d’água, assim como a alvéola-cinzenta e, por vezes, o guarda-rios. 

COMO EXPLORAR 

Para efeitos de observação de aves, podem ser consideradas três grandes zonas: o vale 
do Mondego; o vale do Coa com o seu planalto adjacente; e as serras, com destaque 
para a serra da Estrela. Cada uma destas zonas tem a sua avifauna característica. 

Tal como acontece noutros distritos do interior norte e centro, a Primavera é a época 
mais favorável para observar aves na região, contudo noutras épocas também é 
possível ver algumas espécies interessantes. 

Vale do Mondego 

O rio Mondego nasce na serra da Estrela a cerca de 1425 metros de altitude. Depois de 
descer a serra, o rio passa perto de Celorico da Beira, que constitui um local bem 
situado para explorar este vale. O termo “vale” compreende aqui o curso do rio 
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propriamente dito e também as encostas adjacentes, assim como as dos seus 
afluentes. 

O vale do Mondego é frequentado por diversas aves de rapina. Uma das mais 
características e frequentes é o milhafre-preto, que pode ser encontrado um pouco 
por toda a área. Outras espécies habituais nesta zona são o bútio-vespeiro, a águia-
cobreira e a ógea. 

A zona de Celorico da Beira encontra-se descrita em pormenor na respectiva ficha (ver 
página 16). 

 

Sugestões de locais de observação de aves no distrito da Guarda (adaptado de Google Maps) 

Vale do Coa e planalto de Riba-Coa 

Sem dúvida, uma das zonas mais interessantes da região, a bacia do Coa é o território 
das grandes aves planadoras e também de diversas espécies de distribuição 
mediterrânica. 

O rio Coa corre para norte e atravessa zonas rochosas, que atingem maior expressão 
na zona de Pinhel. Aqui existe uma área protegida privada (a primeira em Portugal), 

http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
http://www.avesdeportugal.info/perapi.html
http://www.avesdeportugal.info/cirgal.html
http://www.avesdeportugal.info/cirgal.html
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denominada Reserva da Faia Brava, onde é possível observar várias espécies de aves 
planadoras. Todas as informações sobre a visita a este local estão disponíveis na 
respectiva página Internet. 

O planalto de Riba-Coa começa junto à serra da Malcata (um pouco a leste do Sabugal) 
e estende-se para norte até perto do Douro. Esta zona é relativamente plana e é 
percorrida por uma boa rede viária, que permite chegar à maioria dos locais de 
interesse. Em termos de exploração, podem ser consideradas duas áreas distintas: a 
parte setentional, em torno de Figueira de Castelo Rodrigo, e a parte meridional, 
centrada em Vilar Formoso e que se estende para sul até Aldeia da Ponte. 

Na parte norte, junto a Figueira de Castelo Rodrigo, sugere-se uma visita às arribas do 
rio Águeda, que forma a fronteira natural com Espanha. O principal acesso é feito a 
partir de Almofala, procurando-se depois o acesso até à capela de Santo André. Aqui é 
possível obter uma boa panorâmica sobre o vale do Águeda. Em termos de luz natural, 
a visita a este local é mais favorável da parte da tarde. Não muito longe de Almofala 
fica a principal albufeira da região: a de Santa Maria de Aguiar, que é, provavelmente, 
o melhor local para observar aves aquáticas em todo o distrito. As indicações para 
visitar esta albufeira encontram-se na respectiva ficha, na página 8. 

 

Em Portugal, o papa-amoras Sylvia communis distribui-se principalmente pelas regiões acima 
dos 700 metros de altitude; no distrito da Guarda é uma espécie frequente e bem distribuída. 

Mais para sul fica a localidade fronteiriça de Vilar Formoso. Servida pela auto-estrada 
A25, que faz a ligação a Espanha, é um local convenientemente situado para explorar o 
planalto de Riba-Coa. Alguns itinerários são sugeridos na respectiva ficha de visita, na 
página 10. 

http://www.atnatureza.org/index.php/visitar/2-uncategorised/39-faia-brava


© avesdeportugal.info - 2015 Página 7 de 18 

 

No extremo sueste do distrito fica a cidade do Sabugal. Esta localidade é banhada pelo 
rio Coa e fica já nas faldas da serra da Malcata. Está bem situada para explorar quer o 
vale do Coa (que aqui é menos escarpado), quer a extremidade sul do planalto de Riba-
Coa (por exemplo junto a Aldeia da Ponte ou Forcalhos). Alguns itinerários em torno 
do Sabugal encontram-se descritos na ficha (ver página 12). 

Serra da Malcata 

Embora mais famosa pelo lince, graças à campanha efectuada em 1979, a serra da 
Malcata é, contudo, muito rica no que à avifauna diz respeito. Esta encontra-se 
descrita em pormenor no Atlas das Aves da Serra da Malcata. 

Não é fácil visitar a serra, uma vez que praticamente não há acessos viários ao interior 
desta área protegida (o rio Coa forma o limite norte da reserva numa boa parte do seu 
curso). É possível chegar à orla da serra a partir das aldeias da Malcata, de Quadrazais 
ou de Vale de Espinho, todas elas situadas a poucos quilómetros do Sabugal, mas a 
exploração poderá ter de ser feita a pé, dependendo do estado de conservação dos 
percursos. O acesso é um pouco mais fácil à parte sul da serra, situada já no distrito de 
Castelo Branco e que se encontra descrita no respectivo guia prático.  

Serra da Estrela 

É a maior elevação de Portugal continental e a única que ultrapassa a cota dos 1600 
metros, culminando a 1993 metros na Torre. Embora a serra se estenda um pouco 
pelo vizinho distrito de Castelo Branco, ela situa-se na sua maior parte no distrito da 
Guarda. Ainda que seja mais conhecida pela sua paisagem invernal, a serra é um local 
de excelência para a observação de aves, especialmente na Primavera e no início do 
Verão. Aqui podem ser encontrados diversos habitats únicos e por isso este maciço 
montanhoso constitui o melhor local do país para encontrar certas espécies de aves. 

A serra é atravessada por uma rede de estradas que permitem visitar alguns dos locais 
mais emblemáticos e interessantes para a observação de aves (ver ficha detalhada na 
página 14). 

 

Nas páginas seguintes apresentam-se as fichas detalhadas de cinco locais de especial 
interesse para observar aves no distrito da Guarda: 

 albufeira de Santa Maria de Aguiar 

 Vilar Formoso 

 Sabugal 

 Serra da Estrela 

 Celorico da Beira 

http://biblioteca.avesdeportugal.info/atlasmalcata.html
http://www.avesdeportugal.info/files/Guia_pr_tico_de_observa_o_de_aves_no_distrito_de_Castelo_Branco.pdf
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Albufeira de Santa Maria de Aguiar 
Esta albufeira, situada em terras de Riba-Coa, é um dos melhores locais da Beira Alta 
para observar aves aquáticas. Adicionalmente, nas zonas envolventes também é 
possível encontrar um bom leque de aves de terrestres, desde as grandes aves 
planadoras aos pequenos passeriformes, o que faz desta zona uma das mais ricas da 
região em termos avifaunísticos. 

 

A partir da margem leste obtém-se uma boa perspectiva sobre a albufeira. 

VISITA: 

Tal como acontece na maioria das grandes barragens, o paredão é o local mais 
acessível e que permite obter uma boa perspectiva sobre a albufeira e a zona 
envolvente. O mergulhão-de-crista é uma presença incontornável neste local e 
geralmente vêem-se alguns casais a partir deste local. 

Para sul, uma pequena estrada não asfaltada percorre a orla da albufeira ao longo de 
cerca de 700 metros e permite observar alguns recantos desta zona húmida. Para além 
do já mencionado mergulhão-de-crista, é possível observar outras aves aquáticas, 
como o corvo-marinho-de-faces-brancas, o pato-real e a garça-real. Vale a pena ir 
observando os céus, que aqui são frequentemente cruzados por grandes aves de 
rapina, como o grifo, a águia-cobreira ou a águia-calçada, ao passo que o milhafre-
preto é mais frequentemente visto a voar baixo sobre as águas da albufeira, assim 
como diversas espécies de andorinhas. Ao longo das margens, observam-se por vezes 
algumas limícolas, sendo a espécie mais frequente o maçarico-das-rochas. 
Imediatamente a jusante do paredão existe um pequeno caniçal que é frequentado 

http://www.avesdeportugal.info/podcri.html
http://www.avesdeportugal.info/podcri.html
http://www.avesdeportugal.info/phacar.html
http://www.avesdeportugal.info/anapla.html
http://www.avesdeportugal.info/ardcin.html
http://www.avesdeportugal.info/ardcin.html
http://www.avesdeportugal.info/gypful.html
http://www.avesdeportugal.info/cirgal.html
http://www.avesdeportugal.info/aqupen.html
http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
http://www.avesdeportugal.info/acthyp.html
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pelo rouxinol-bravo e onde na Primavera é habitual observar-se o rouxinol-grande-dos-
caniços e a felosa-poliglota. Saindo do paredão para oeste, na direcção de Figueira de 
Castelo Rodrigo, a estrada desce e cruza por estreita ponte a ribeira de Aguiar (notar o 
ninho de cegonha-branca num freixo do lado direito). No cruzamento seguinte vira-se 
à esquerda na direcção da Vermiosa. A estrada segue ao longo de alguns lameiros. 
Aqui podem ver-se diversos passeriformes, como a pega-azul e a tordoveia. 

 

Itinerário de visita sugerido para ver aves na albufeira de Santa Mª Aguiar (adaptado de Google Maps) 

Melhor época: todo o ano 

Concelho: Figueira de Castelo Rodrigo 

Onde fica: no extremo nordeste da Beira Alta, cerca de 50 km a nordeste da Guarda e 
30 km a norte da vila fronteiriça de Vilar Formoso. O acesso é feito pela A25 (que liga 
Aveiro a Vilar Formoso), saindo no nó de Leomil, e seguindo depois pela N324 e pela 
N340 por Almeida e depois por Vermiosa. 

http://www.avesdeportugal.info/cetcet.html
http://www.avesdeportugal.info/acraru.html
http://www.avesdeportugal.info/acraru.html
http://www.avesdeportugal.info/hippol.html
http://www.avesdeportugal.info/ciccic.html
http://www.avesdeportugal.info/cyacya.html
http://www.avesdeportugal.info/turvis.html
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Vilar Formoso 
Vilar Formoso é uma pequena vila fronteiriça, mais conhecida como ponto de 
passagem por aqueles que se dirigem a Espanha ou regressam a Portugal e não é 
muito associada à presença de aves selvagens. Contudo, nesta zona existem alguns 
habitats magnifcamente preservados, que tornam esta região numa das mais ricas do 
país do ponto de vista ornitológico. 

 

Aspecto do vale do rio Coa, visto da ponte da estrada nacional 16. Aqui pode ver-se o melro-azul 

VISITA: 

A vila de Vilar Formoso serve de ponto de partida para explorar a zona. Junto à 
estação de caminho-de-ferro, é frequente ver bandos ruidosos de andorinhões-pretos, 
em perseguições frenéticas. Nos edifícios circundantes, estorninhos-pretos pousam 
nas antenas e emitem os seus assobios. Mas uma das ocorrências mais surpreendentes 
nesta vila é a presença de milhafres-pretos, que não raras vezes voam a muito baixa 
altitude sobre as ruas, proporcionando excelentes observações. 

A partir daqui, a região pode ser facilmente explorada usando a rede viária existente. 
Para sul, a N233-3 leva-nos até Nave de Haver. Na aldeia é possível ver observar o 
chasco-cinzento sobre os telhados das casas, sendo esta uma peculiaridade que parece 
ser exclusiva desta região. 7 km a sul de Vilar Formoso, uma pequena estrada 
municipal sai para noroeste, na direcção de Malhada Sorda. Ao fim de 2 quilómetros, 
chega-se a um pequeno planalto, que é um dos melhores locais de observação de aves 
na zona. Aqui podem ver-se a calhandra-real, a calhandrinha, o chasco-cinzento e a 
petinha-dos-campos. Este é também um bom local de observação de aves de rapina, 
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registando-se aqui a ocorrência regular de milhafre-real, milhafre-preto, águia-cobreira 
e grifo. Por vezes também se vê o peneireiro-cinzento. 

Para oeste, a estrada nacional 16. Esta estrada serpenteia, passa por baixo da auto-
estrada A25 (sob o viaduto nidifica a andorinha-das-rochas), passa em frente à aldeia 
de Castelo Bom (onde habitualmente se vê a andorinha-dáurica) e por fim leva-nos até 
à ponte sobre o rio Coa. Este local merece certamente uma paragem, pois aqui é um 
excelente local de observação. Entre as espécies habitualmente presentes contam-se: 
o abelharuco, a andorinha-das-rochas, a andorinha-dáurica, a alvéola-cinzenta e o 
melro-azul. Nos rochedos ao longo da estrada é frequente encontrar a cia. 
Continuando para oeste, a estrada volta a subir. Depois do cruzamento para Castelo 
Mendo, a ponte sobre a Ribeira das Cabras merece também uma paragem. Este é um 
local onde por vezes se observa a ógea, a caçar sobre as águas. 

 

Itinerário de visita sugerido para observar aves na zona de Vilar Formoso (adaptado de Google Maps) 

Melhor época: Abril a Julho 

Concelho: Almeida 

Onde fica: na Beira Alta, junto à fronteira. O acesso a Vilar Formoso é fácil e directo, 
bastante para isso tomar a A25 a partir de Aveiro, Guarda ou Viseu. 
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Sabugal 
Situado na proximidade da serra da Malcata, o concelho de Sabugal destaca-se pelo 
seu rico património histórico, que inclui cinco castelos (Sabugal, Vilar Maior, Sortelha, 
Alfaiates e Vila do Touro). Do ponto de vista ornitológico é certamente um dos mais 
interessantes do país. 

 

No castelo de Vilar Maior existe uma importante colónia de andorinhões-pretos 

VISITA: 

A partir do Sabugal, a exploração pode ser feita em todas as direcções. Os percursos 
sugeridos cobrem apenas uma parte do habitat existente. 

A aldeia de Sortelha, com o seu castelo roqueiro, é um bom local de observação de 
melro-azul, cia e andorinha-dáurica, constituindo também um excelente ponto de 
observação de aves de rapina. Esta aldeia situa-se cerca de 10 km a oeste do Sabugal.  

Para leste, na zona de Aldeia da Ponte existem manchas de carvalho-negral em 
excelente estado de conservação, onde se pode observar facilmente o papa-figos e a 
felosa de Bonelli, entre diversas outras espécies mais comuns. Esta zona é também 
excelente para a observação de aves de rapina, das quais se destacam o bútio-
vespeiro, a ógea e o milhafre-real. Na aldeia de Forcalhos é habitual ver-se o pardal-
francês e o chasco-cinzento e nas imediações existe um ninho de cegonha-branca, 
espécie pouco comum nesta região. 

Um pouco para noroeste, em Vilar Maior vale a pena visitar o castelo onde, para além 
de uma grande colónia de andorinhão-preto, se podem observar o melro-azul e o 
pardal-francês. 
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Itinerário de visita sugerido para observar aves na região do Sabugal (adaptado de Google Maps) 

Melhor época: Abril a Julho 

Concelho: Sabugal 

Onde fica: no extremo sueste da Beira Alta, entre as serras da Estrela e da Malcata. O 
melhor acesso à zona é a auto-estrada A23, saindo-se no nó da Guarda e seguindo 
depois pela N233. 

  



© avesdeportugal.info - 2015 Página 14 de 18 

 

Serra da Estrela 
A região mais alta de Portugal reúne diversos habitats muito particulares e é um local 
ideal para encontrar diversas espécies que são raras no resto do território. 

 

O covão da Ametade, atravessado pelo rio Zêzere, 
é um dos melhores locais do país para ver o melro-d'água 

VISITA: 

Existem 4 acessos principais à serra: por Seia, por Gouveia, por Manteigas e pela 
Covilhã. 

O planalto da Torre, que constitui a zona mais procurada pelos turistas, é pouco rica 
em aves, mas no Verão é um bom local para observar a laverca, a petinha-dos-campos, 
o chasco-cinzento e o pintarroxo. A zona é igualmente frequentada pelo tartaranhão-
caçador. No Inverno ocorrem junto à Torre a ferreirinha-alpina e, mais raramente, a 
escrevedeira-das-neves. 

O Cântaro Magro, onde se situa a nascente do Rio Zêzere, é uma impressionante 
formação geológica que na Primavera alberga o melro-das-rochas e no Outono e no 
Inverno é um excelente local para melro-de-peito-branco e a ferreirinha-alpina. Outras 
espécies fáceis de observar neste local são o rabirruivo-preto e a andorinha-das-
rochas. O melhor ponto de observação é o miradouro que se situa junto à estrada, não 
muito longe da Torre. 

A Nave de Santo António é um planalto situado a 1550m de altitude coberto de 
herbáceas. É um dos melhores locais da serra para procurar a sombria, ocorrendo 

http://www.avesdeportugal.info/alaarv.html
http://www.avesdeportugal.info/antcam.html
http://www.avesdeportugal.info/oenoen.html
http://www.avesdeportugal.info/carcan.html
http://www.avesdeportugal.info/cirpyg.html
http://www.avesdeportugal.info/cirpyg.html
http://www.avesdeportugal.info/prucol.html
http://www.avesdeportugal.info/pleniv.html
http://www.avesdeportugal.info/monsax.html
http://www.avesdeportugal.info/turtor.html
http://www.avesdeportugal.info/turtor.html
http://www.avesdeportugal.info/prucol.html
http://www.avesdeportugal.info/phooch.html
http://www.avesdeportugal.info/ptyrup.html
http://www.avesdeportugal.info/ptyrup.html
http://www.avesdeportugal.info/embhor.html


© avesdeportugal.info - 2015 Página 15 de 18 

 

também a codorniz, a petinha-dos-campos e a laverca. Para sueste, na encosta do Alto 
da Pedrice foi confirmada há uns anos a nidificação do pisco-de-peito-azul. 

Junto à estrada que liga Manteigas à Torre, e atravessado pelo Zêzere, o Covão da 
Ametade é um local de repouso onde é possível estacionar e dar um passeio a pé. É 
um excelente local para procurar alguns passeriformes florestais, como o rabirruivo-
de-testa-branca, a felosa de Bonelli, a estrelinha-de-cabeça-listada e o chapim-
carvoeiro, bem como diversas espécies mais comuns. Mas a especialidade deste local é 
o melro-d'água, que frequentemente é visto ao longo do Rio Zêzere. Mais abaixo, na 
vila de Manteigas nidificam alguns casais de andorinhão-pálido, bem como a 
andorinha-das-rochas. 

 

Itinerário de visita sugerido para observar aves na serra da Estrela (adaptado de Google Maps) 

Melhor época: Maio a Julho 

Concelhos: Covilhã, Gouveia, Manteigas e Seia 

Onde fica: na Beira Alta, entre as cidades de Guarda, Covilhã e Viseu. 
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Celorico da Beira 
Situada no vale do Mondego, no extremo norte da serra da Estrela, a vila de Celorico 
da Beira situa-se na zona de transição do clima atlântico para as zonas de influência 
mediterrânica. A paisagem é bastante variada e esse facto reflecte-se na avifauna da 
região, que é rica e diversificada, justificando bem uma visita. 

 

Na região de Celorico da Beira, a paisagem é composta por um misto de 
terrenos agrícolas, matos e pequenos bosquetes 

VISITA: 

O vale do Mondego constitui a zona de menor altitude do concelho e é o principal 
habitat ribeirinho. O local mais acessível para visitar o vale situa-se em Vila Boa do 
Mondego, que fica 3 km a oeste de Celorico, pela N16, ou na ponte da Lavandeira, 1 
km a noroeste da sede de concelho. Ao longo do rio ocorrem quatro espécies de 
andorinhas, incluindo a andorinha-das-barreiras, espécie pouco frequente nesta 
região. O rio Mondego é envolto por uma densa galeria ripícola, que é frequentada 
pela felosa-ibérica, pelo papa-figos. Ao longo do curso de água ou das suas margens é 
possível observar o bico-de-lacre, a alvéola-cinzenta e o guarda-rios. Com alguma 
sorte, também é possível ver o melro-d’água. 

Para sudoeste da vila, na zona de Cortiçô da Serra, existem alguns terrenos abertos, 
onde ocorrem espécies características de zonas abertas, como o trigueirão e a cotovia-
montesina. Aqui também já foi observado o cuco-rabilongo. Esta zona é facilmente 
acessível através da N17. Nesta área existem diversas estradas municipais, pouco 
transitadas, que proporcionam boas oportunidades de observação. Uma boa opção 
situa-se na zona de Vale da Ribeira e Mogadouro (perto de Mesquitela), junto à ribeira 
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de Linhares – esta ribeira é orlada por uma galeria de árvores; aqui ocorrem o pisco-
de-peito-ruivo, o rouxinol-comum, o rouxinol-bravo e a felosa-ibérica. Nas zonas 
envolventes predominam os terrenos abertos (campos agrícolas, incultos ou matos) e 
podem ser vistas espécies como o tartaranhão-caçador, o abelharuco, o trigueirão e o 
papa-amoras. Nas aldeias referidas pode ser visto o pardal-francês, que pousa 
frequentemente nos edifícios, deixando-se observar com facilidade. 

Para norte do Mondego o terreno é acidentado e pedregoso. Pequenos terrenos 
agrícolas alternam com bosquetes de pinheiros. Uma das áreas mais interessantes 
situa-se na zona de Fornotelheiro e Quinta dos Salgueiros (deve tomar-se a N102 até 
Celorico-Gare, virando à esquerda logo após a ponte). Esta é uma zona excelente para 
procurar o torcicolo, que aqui parece ser relativamente regular. Outras espécies 
características incluem o picanço-barreteiro, o abelharuco, a rola-brava, o papa-figos, a 
pega-azul e o pintarroxo. 

 

Itinerário de visita sugerido para observar aves na zona de Celorico da Beira (adaptado de Google Maps) 
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A parte mais meridional do concelho situa-se já nas encostas da serra da Estrela, 
ultrapassando a cota dos 1000 metros. Para visitar esta zona o melhor acesso é através 
da aldeia de Prados, que fica a 14 km de Celorico da Beira, pela estrada municipal que 
passa por Vale de Azares. A partir da aldeia deve prosseguir-se a pé. Entre as espécies 
que aqui ocorrem são de referir a sombria e o melro-das-rochas. 

Por fim, refira-se ainda o centro urbano de Celorico da Beira, onde nidificam o 
andorinhão-pálido e a andorinha-das-barreiras (uma curiosa colónia em tubos de 
drenagem de uma parede). 

Melhor época: Primavera 

Concelho: Celorico da Beira 

Onde fica: na Beira Alta, cerca de 20 km a noroeste da cidade da Guarda. A vila é 
servida pela auto-estrada A25, que liga as cidades de Aveiro, Viseu e Guarda. 
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