GUIA PRÁTICO DE OBSERVAÇÃO DE AVES
NO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO
Este pequeno guia foi elaborado a pensar em todos os que se interessam pela
observação de aves selvagens e que residem no distrito de Viana do Castelo 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 do Alto Minho. Para isso, apresenta-se
informação sobre algumas das aves mais interessantes desta região e sugerem-se
locais de observação.
Gonçalo Elias (Coordenador)

O picanço-de-dorso-ruivo Lanius collurio é um visitante estival que ocorre unicamente nas
terras altas do norte do país, sendo a serra da Peneda um dos locais favoráveis à sua observação
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DESCRIÇÃO
O distrito de Viana do Castelo é o mais pequeno dos 18 que integram o território do
continente e é também aquele onde a influência atlântica é mais marcada, tanto em
termos climáticos como no coberto vegetal.
Limitado a norte pelo rio Minho, que o separa da Galiza, o distrito é também
atravessado pelo rio Lima. Outros rios importantes desta região são o Coura e o Vez. O
relevo é muito acentuado e a altitude do território varia desde o nível do mar, nas
zonas costeiras, até aos 1416 metros, no topo da serra da Peneda. Outras elevações
importantes são a serra do Soajo (1374 m), a serra Amarela (1362 m), a serra do Corno
de Bico (883 m) e a serra d’Arga (825 m).
O coberto vegetal é extenso, sendo bastante denso nalguns locais. As árvores mais
comuns são o pinheiro-bravo, o eucalipto e o carvalho-roble, mas em certas zonas de
montanha é possível encontrar outras espécies, nomeadamente o pinheiro-decasquinha, a bétula e o teixo, entre outras espécies. Nas zonas baixas ocorrem
igualmente salgueiros e amieiros.
Tal como sucede na maior parte do litoral norte e centro, abundam as zonas de
povoado disperso. A densidade populacional é geralmente elevada, em especial na
orla costeira e nos vales dos rios Minho e Lima; contudo, as zonas de maior altitude
são esparsamente povoadas.
Neste distrito há três áreas protegidas, todas elas interessantes para a observação de
aves: o Parque Nacional da Peneda-Gerês (nos concelhos de Melgaço, Arcos de
Valdevez e Ponte da Barca), a Paisagem Protegida do Corno de Bico (no concelho de
Paredes de Coura) e a Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro
d’Arcos (no concelho de Ponte de Lima).

AVIFAUNA
Devido às características marcadamente atlânticas desta região, as espécies de aves de
distribuição mediterrânica estão quase totalmente ausentes. No entanto, este distrito
destaca-se pela ocorrência de diversas espécies típicas de climas temperados, que
ocorrem geralmente a latitudes superiores e atingem aqui o limite meridional da sua
área de distribuição como nidificantes. É o caso da petinha-das-árvores, do cartaxonortenho, do picanço-de-dorso-ruivo, do dom-fafe ou da escrevedeira-amarela – todas
estas espécies podem ser observadas na região, especialmente em zonas de altitude,
acima dos 800 metros.
As áreas serranas do Alto Minho albergam outras espécies interessantes de
passeriformes, como a laverca, a andorinha-das-rochas, o melro-d’água, o
papa-amoras, a ferreirinha-comum, a felosa-de-bonelli, a estrelinha-de-cabeça-listada,
o chapim-carvoeiro e a cia. Entre as aves de maior porte que ocorrem nas serras, são
de referir o tartaranhão-caçador, o pombo-torcaz, o noitibó-da-europa, o pica-pauverde e o pica-pau-malhado-grande.
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Nas zonas baixas, também é possível encontrar uma grande variedade de aves. Em
termos de aves terrestres, as mais interessantes são a ferreirinha-comum (que nesta
zona do país não é exclusiva de altitude), a felosa-poliglota, o pardal-montês e a
escrevedeira-de-garganta-preta. O andorinhão-preto frequenta zonas urbanas e
nidifica nas principais localidades da região, mas o andorinhão-pálido também ocorre
na área e a sua nidificação já foi comprovada em Arcos de Valdevez. A cegonha-branca,
espécie muito escassa no noroeste do território nacional, instalou-se recentemente
como nidificante nesta área e actualmente existem alguns ninhos na margem
esquerda do rio Lima, mais concretamente nas zonas de Viana do Castelo e Ponte de
Lima.
No que se refere a aves aquáticas, as três principais zonas húmidas da região albergam
uma interessante diversidade. Na época de nidificação é possível encontrar o patoreal, o mergulhão-pequeno, a galinha-d’água e o guarda-rios, assim como diversos
passeriformes típicos de caniçal, nomeadamente o rouxinol-pequeno-dos-caniços e
uma pequena população de escrevedeira-dos-caniços – esta última espécie é
actualmente bastante escassa como nidificante em Portugal.

A escrevedeira-dos-caniços Emberiza schoeniclus é hoje rara como nidificante,
mas no caniçal do Coura ainda sobrevive uma pequena população reprodutora

Porém, é nas épocas de migração e invernada que a variedade de espécies é maior,
ocorrendo então diversas espécies de aves aquáticas. Um dos grupos mais bem
representados é o das limícolas – entre as espécies que ocorrem regularmente
destacam-se o ostraceiro, o borrelho-de-coleira-interrompida, o maçarico-galego e o
maçarico-real. Em termos de patos, existem registos invernais de marrequinha, patotrombeteiro, pato-preto e merganso-de-poupa e é possível que todas estas espécies
sejam regulares. Na década de 1990 o estuário do Minho albergava ainda uma
importante população invernante de zarros-negrinhas, mas nos últimos anos esta
espécie parece ter vindo a escassear. Outras aves aquáticas que ocorrem no Inverno
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nesta região são o corvo-marinho-de-faces-brancas, assim como diversas espécies de
gaivotas.
No estuário do Minho, já foram observadas várias espécies que são consideradas
raridades em Portugal, como o cisne-bravo, o pato-fusco, o merganso-grande, a
mobelha-pequena, a mobelha-grande, o mergulhão-de-pescoço-castanho, a gaivota
de Bonaparte, a gaivota-prateada, a gaivota-hiperbórea ou a escrevedeira-pequena.
Um pouco a sul, na veiga de Afife, já foi registada a invernada de ganso-de-facesbrancas. Estes registos atestam bem o potencial desta região para a ocorrência de aves
invulgares, vindas de outras paragens.

COMO EXPLORAR
Em termos de observação de aves, os dois ambientes mais relevantes desta região são
as zonas húmidas e as serras, pois é nestes meios que é possível encontrar maior
diversidade de espécies. Vale assim a pena visitar planear a visita a locais que
compreendam um destes tipos de habitat.

Sugestões de locais de observação de aves no distrito de Viana do Castelo (adaptado de Google Maps)

Começando pelas zonas húmidas, estas situam-se nas terras baixas, nomeadamente
nos vales dos rios Minho e Lima.
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Estuário do Minho
O rio Minho constitui a fronteira natural com a vizinha Galiza. Em frente a Caminha,
forma um amplo estuário, que merece a atenção de qualquer observador de aves. Esta
zona húmida atrai diversas aves aquáticas, em especial fora da época de nidificação.
Destacam-se as gaivotas e as limícolas, mas por vezes também aparecem patos. Alguns
quilómetros a montante, o caniçal do rio Coura é especialmente interessante durante
a Primavera, pois é usado como local de nidificação por diversas espécies de aves.
Os itinerários de visita recomendados para visitar o estuário do Minho encontram-se
descritos em pormenor na respectiva ficha detalhada, na página 7.
Vale do Lima
O vale do rio Lima é bastante rico em zonas húmidas. Ao longo do seu troço português
existem duas barragens: a do Alto Lindoso e a de Touvedo. As respectivas albufeiras
têm águas muito profundas e são relativamente pobres em aves, mas junto ao
paredão da barragem de Touvedo a andorinha-das-rochas pode ser vista facilmente.
Esta zona do vale é frequentada, na Primavera e no Verão, pelo noitibó-da-europa, por
exemplo junto às localidades de Ermelo ou Soajo, ambas no concelho de Arcos de
Valdevez.

O noitibó-da-europa Caprimulgus europaeus é uma espécie relativamente frequente nas zonas serranas
do distrito de Viana do Castelo. O seu canto crepuscular pode ser ouvido de Maio a Setembro.

Mais a ocidente, em Ponte de Lima, a zona ribeirinha da vila é por vezes frequentada
por algumas aves aquáticas. Contudo, o ponto mais interessante do concelho situa-se
um pouco mais a jusante: trata-se da Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e
São Pedro d’Arcos. Neste local existe um centro de interpretação e uma pequena rede
de percursos pedestres, devidamente sinalizados, que permitem efectuar observações
de aves aquáticas e terrestres num ambiente tranquilo (ver ficha detalhada na
página 10).
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Prosseguindo para oeste, e já perto de Viana do Castelo, surge um outro local de
interesse: a veiga de São Simão e as lagoas de Vila Franca; logo a seguir, o rio forma
um pequeno estuário antes de se lançar no oceano Atlântico (ver ficha detalhada
destes locais na página 13).
Junto à costa, um pouco a norte de Viana do Castelo, a veiga da Areosa merece
igualmente uma prospecção. Neste local já foram observadas diversas aves
características de zonas agrícolas, como a garça-boieira e a cotovia-de-poupa (duas
espécies pouco frequentes no norte do país) e também o esmerilhão, pequeno falcão
que é bastante escasso em Portugal. No Inverno de 2008-09 um bando de gansos-defaces-brancas, espécie oriunda do Árctico, passou os meses mais frios na zona de Afife,
que fica ligeiramente a norte, na direcção de Caminha.

Zonas serranas
No que se refere às áreas de altitude, a mais importante, pela sua dimensão, é a serra
da Peneda. Aqui é possível encontrar uma interessante variedade de passeriformes e
também algumas aves de rapina. O melhor acesso é feito por Melgaço até Lamas de
Mouro ou então a partir de Arcos de Valdevez e prosseguindo por Mezio e pela
Senhora da Peneda (ver ficha detalhada deste local na página 18).
Outras zonas de altitude que merecem uma visita são: a paisagem protegida do Corno
de Bico, perto de Paredes de Coura (ver ficha detalhada da página 16) e a serra d’Arga,
junto a Caminha. Estes locais são relativamente mal conhecidos do ponto de vista
ornitológico, mas qualquer um deles apresenta potencial para a ocorrência de espécies
interessantes e que são pouco comuns nas terras baixas, nomeadamente
passeriformes.

Nas páginas seguintes apresentam-se as fichas detalhadas de cinco locais
recomendados para observar aves no distrito de Viana do Castelo:
estuário do Minho
lagoas de Bertiandos e São Pedro d’Arcos
estuário do Lima e veiga de São Simão
Corno de Bico
serra da Peneda
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Estuário do Minho
O estuário do rio Minho, situado no extremo noroeste de Portugal Continental, forma
a fronteira com a vizinha região da Galiza. Embora nos últimos anos tenha sido pouco
explorado do ponto de vista ornitológico, esta zona, de clima marcadamente atlântico,
merece bem uma visita, pois permite observar diversas espécies interessantes.

O estuário do Minho visto da ponte sobre o rio Coura, vendo-se Caminha à esquerda e a Galiza à direita.

VISITA:
A vila de Caminha, situada na margem do estuário, constitui o ponto de partida para
explorar a zona. Na vila propriamente dita existe uma colónia de andorinhões-pretos,
que podem ser vistos a voar baixo sobre as casas. Outras espécies que aqui ocorrem
incluem a andorinha-dos-beirais e o rabirruivo-preto. Em frente à vila pode ver-se o
estuário do rio Minho. Durante a Primavera o estuário é relativamente pobre em aves,
sendo frequentado sobretudo pelas vulgares gaivotas-argênteas, que pousam nos
edifícios ao longo da marginal. No entanto, com a chegada do Outono este panorama
altera-se, com a chegada de muitas aves aquáticas invernantes e nessa época vale a
pena inspeccionar o estuário com vagar. É habitual verem-se alguns corvos-marinhosde-faces-brancas, bem como garajaus-comuns e diversas espécies de limícolas, das
quais as mais frequentes são o maçarico-das-rochas e a rola-do-mar. Outras espécies
de limícolas que podem ser vistas neste local são o ostraceiro, o maçarico-galego e o
maçarico-real. Saindo de Caminha na direcção de Valença (pela N13), passa-se a ponte
sobre o rio Coura, podendo estacionar-se logo após a mesma. Aqui a margem do
estuário encontra-se coberta por vegetação do tipo herbáceo e é frequente ver-se a
garça-branca-pequena, a garça-real e o tartaranhão-ruivo-dos-pauis. Durante a
Primavera, a alvéola-amarela é bastante fácil de observar neste local.
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O rio Coura, que desagua no rio Minho, possui boas extensões de caniçal. A visita a
este tipo de habitat não é muito fácil, devido à inexistência de infraestruturas de
acesso. Ainda assim, é possível chegar junto de algumas manchas de caniçal. Para
visitar a margem direita deste rio, deve sair-se de Caminha tomando a N301 na
direcção de Paredes de Coura, e virando à esquerda ao fim de 3 km, seguindo a
indicação para o campo de jogos. Ao fim de algumas centenas de metros atinge-se o
rio Coura, que aqui é ladeado por uma galeria ripícola bem desenvolvida, havendo
também algumas manchas de caniços. Neste local podem observar-se diversos
passeriformes, com destaque para a ferreirinha-comum, a felosa-poliglota e o
rouxinol-pequeno-dos-caniços. Outras espécies que aqui ocorrem incluem a ógea, a
rola-brava e a poupa. O caniçal desenvolve-se ao longo de mais de 1 km para jusante e
pode valer a pena explorá-lo – a escrevedeira-dos-caniços ocorre neste local durante a
época de reprodução. Outra possibilidade consiste em visitar a margem direita. Neste
caso, deve sair-se de Caminha na direcção de Valença; ao chegar a Seixas, seguir as
indicações para Vilar de Mouros e ao fim de 2 km virar à direita por uma pequena
estrada com a indicaçao 'praia fluvial'; virando novamente à direita pelo Caminho do
Fruide, chega-se à margem do rio Coura. Este é um local tranquilo, onde é possível
observar várias espécies de passeriformes, com destaque para o rouxinol-pequenodos-caniços, a felosa-poliglota, o pardal-montês e o chapim-rabilongo.

O Forte da Ínsua, situado em frente à foz do Rio Minho, é um local de ocorrência de ostraceiros

Voltando a Caminha e saindo agora para oeste, pela N13, logo após a vila surge a Mata
Nacional do Camarido, que se estende até à praia e se prolonga para sul ao longo de
cerca de 2 km, até Moledo. Neste pinhal ocorrem o pombo-torcaz, a estrelinha-decabeça-listada, a trepadeira-comum, o chapim-de-poupa, o chapim-carvoeiro, o
tentilhão-comum e a escrevedeira-de-garganta-preta. É de assinalar igualmente a
ocorrência do tordo-comum durante a Primavera (esta espécie tem uma distribuição
restrita como nidificante). Um percurso pedestre a partir do parque de campismo
permitirá observar algumas destas aves.
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A partir da praia é possível ver uma pequena ilha de areia e rocha, na qual se ergue
uma fortaleza – é o forte da Ínsua. Embora seja possível chegar lá de barco, com um
bom telescópio é geralmente possível ver as aves que aqui se encontram pousadas. No
Inverno os corvos-marinhos-de-faces-brancas são uma presença quase certa,
enquanto que na Primavera a zona é frequentada sobretudo por gaivotas-argênteas e,
ocasionalmente, por pequenos bandos de ostraceiros.

Itinerário de visita sugerido para observar aves no estuário do Minho (adaptado de Google Maps)

Melhor época: Abril a Junho para aves terrestres; Setembro a Março para aves
aquáticas
Concelho: Caminha
Onde fica: cerca de 90 km a norte do Porto e 25 km a norte de Viana do Castelo. O
acesso a partir de ambas estas cidades é feito pela nova auto-estrada A28.
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Lagoas de Bertiandos
(Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d'Arcos)
Numa das zonas de maior densidade de ocupação humana do país, estas duas lagoas,
rodeadas por um denso bosque de folhosas, constituem um pequeno oásis de
vegetação natural. Graças à criação de uma area protegida e à existência de varios
percursos assinalados, onde não existe tráfego automóvel, este é um local aprazível
onde é possível ver aves com tranquilidade.

VISITA:
A visita a esta área protegida é feita exclusivamente a pé. O local ideal para começar a
visita é o centro de interpretação, onde existe um parque de estacionamento. A partir
daqui, existem diversos percursos assinalados, de extensão variável (o mais curto tem
1,6 km e o mais longo tem 12,5 km). Estes percursos permitem percorrer trilhos que
atravessam os habitats mais característicos desta area protegida – e, no caso dos dois
percursos mais longos, também das áreas circundantes.

O percurso atravessa um bosque de folhosas, onde abundam
alguns passeriformes, como a carriça ou o pisco-de-peito-ruivo.

A maior parte da área encontra-se coberta por bosque de folhosas, onde as espécies
dominantes são o carvalho-roble, o amieiro e o salgueiro-negro. Aqui é possivel
encontrar diversas aves típicas de habitats florestais. As mais abundantes, facilmente
audíveis ao longo de todo o percurso, são a carriça, o pisco-de-peito-ruivo, o melropreto, a toutinegra-de-barrete-preto, o chapim-carvoeiro, o chapim-real e o tentilhãocomum. No entanto, há muitas outras espécies e que também podem ser detectadas
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com regularidade. É o caso da estrelinha-de-cabeça-listada, do chapim-rabilongo,
da trepadeira-comum e do gaio. Devido às características do habitat (bosque muito
denso), todas estas espécies são mais facilmente ouvidas que vistas e por isso é
necessária alguma paciência para poder visualizar as aves.
Dois locais de paragem obrigatória para quem visita esta área protegida são as duas
lagoas que lhe dão o nome: a lagoa de São Pedro e a lagoa do Mimoso. Ambas as
lagoas são acessíveis através dos percursos referidos e em ambas existem
observatórios que permitem prospectar as lagoas sem causar demasiada perturbação.
Nestas lagoas podem ser vistas diversas espécies de aves aquáticas, nomeadamente o
pato-real, a garça-real, a galinha-d'água ou o mergulhão-pequeno, assim como alguns
passeriformes que apreciam a vegetação envolvente - como por exemplo a felosapoliglota ou a felosa-ibérica.

Localização das lagoas de Bertiandos e São Pedro d’Arcos (adaptado de Google Maps)
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Nos terrenos adjacentes aos centro de interpretação ha alguns bosques de pinheirobravo e eucalipto, ondeé possível encontrar o pombo-torcaz, o pica-pau-verde, o picapau-malhado e a tordoveia.

Melhor época: todo o ano
Concelho: Ponte de Lima
Onde fica: Na margem direita do rio Lima, cerca de 4 km a oeste de Ponte de Lima. O
acesso é feito a partir da Estrada Nacional 202, que liga Ponte de Lima a Viana do
Castelo, ou a partir da auto-estrada A28 (neste último caso a saída para as lagoas
encontra-se assinalada).
Sítio Internet desta área protegida: http://www.lagoas.cm-pontedelima.pt/

© avesdeportugal.info - 2015

Página 12 de 20

Estuário do Lima e Veiga de São Simão
Junto à cidade de Viana do Castelo, o pequeno estuário do Lima não é certamente um
dos locais mais visitados pelos observadores de aves nacionais e por isso a área
encontra-se relativamente mal explorada do ponto de vista ornitológico. Contudo, a
sua localização costeira e o facto de já aqui terem sido observadas algumas espécies
pouco frequentes leva a acreditar que este seja um local com bastante potencial.

As áreas alagadas da veiga de São Simão estendem-se por vários hectares

Contando com uma área aproximada de 450 hectares de terrenos alagados e cerca de
200 hectares de campos e matas envolventes. Esta zona húmida apresenta uma
riqueza apreciável em termos de avifauna, contando com a presença de um número
considerável de espécies durante a maior parte do ano, destacando-se as importantes
populações de patos-reais que aqui se refugiam e alimentam durante o Inverno.

VISITA:
Estuário do Lima
Para obter uma perspectiva geral do estuário, recomenda-se uma subida ao monte de
Santa Luzia, situado imediatamente a norte da cidade. A partir daqui avista-se
facilmente a foz, o porto de Viana e as margens arenosas do rio.
Descendo até à cidade de Viana do Castelo vale a pena explorar o porto, onde é
geralmente possivel observar três espécies de gaivotas: a gaivota-argêntea, a gaivotad'asa-escura e o guincho-comum – a primeira destas especies é residente e julga-se
que nidifique regularmente na cidade, enquanto as duas outras são essencialmente
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invernantes. Neste porto já foi observada a rara escrevedeira-das-neves. As zonas
arborizadas da cidade (parques e avenidas) são frequentadas por inúmeras rolasturcas. No jardim da praça General Barbosa existe um dormitório desta espécie e no
Inverno forma-se aqui igualmente um dormitório de estorninhos-pretos e estorninhosmalhados.
Na parte oriental da cidade, junto ao clube náutico, obtém-se uma boa perspectiva
sobre as ilhas existentes no meio do rio, onde frequentemente se juntam gaivotas,
corvos-marinhos-de-faces-brancas e uma ou outra garça-real. Por vezes, um
tartaranhão-ruivo-dos-pauis pode ser visto a voar baixo sobre as ilhas.
Na margem sul, junto a Darque, existem algumas zonas de margens arenosas onde é
frequente encontrar pequenos bandos de limícolas. As espécies mais frequentes neste
local são o borrelho-grande-de-coleira, o borrelho-de-coleira-interrompida, o pilritodas-praias e o maçarico-das-rochas. Outras aves aquáticas que aqui ocorrem incluem o
corvo-marinho-de-faces-brancas, a garça-branca-pequena e o garajau-comum. Nas
zonas circundantes existe alguma vegetação herbácea, onde se podem ver alguns
passeriformes, como a petinha-dos-prados, o cartaxo-comum, a fuinha-dos-juncos e o
exótico bico-de-lacre.

Veiga de São Simão
Saindo de Viana do Castelo em direcção ao Porto pela A28, após a ponte, sair em
direcção a Ponte de Lima até ao cruzamento com a N203, aqui virar à direita em
direcção a Darque e na primeira rotunda sair novamente à direita pela rua de São
Simão em direcção à praia fluvial. Após 800 metros, junto a um cruzeiro de pedra,
encontrará os primeiros canaviais e lagoas da veiga de São Simão. Neste local podem
ser observados com relativa facilidade diversas espécies de aves aquáticas, a saber:
rouxinol-pequeno-dos-caniços, garça-real, garça-branca-pequena, pato-real, frangod’água e galinha-d’água, bem como algumas aves de rapina (tartaranhão-ruivo-dospauis e águia-d'asa-redonda). Já foram efectuadas neste local algumas observações da
escrevedeira-dos-caniços e da felosa-dos-juncos durante a sua passagem migratória.
Nas zonas de juncal direcção nordeste podem ser observados facilmente a fuinha-dosjuncos e o cartaxo-comum. As matas envolventes a sueste e nordeste são
frequentadas pelo rouxinol-bravo e por várias espécies florestais como o dom-fafe, o
pisco-de-peito-ruivo, a estrelinha-de-cabeça-listada, o pica-pau-malhado-grande, o
pica-pau-verde, o torcicolo e praticamente todas as espécies de chapins. Se continuar
em direcção à praia-fluvial encontrará com facilidade à sua direita a ribeira de São
Simão. Esta ribeira tem cerca de 5 km de extensão, faz uma ligação “umbilical” ao meio
estuarino e recorta paralelamente ao rio Lima a veiga em duas metades. O guarda-rios
é a espécie que mais facilmente se observa nesta ribeira, no entanto, o seu território é
partilhado por outras espécies como a galinha d’água e a garça-real.
Esta ribeira termina nas lagoas de Vila Franca que são um ponto de paragem
obrigatório para qualquer amante da natureza. Em termos de avifauna podem ser
observados neste local o mergulhão-pequeno, a garça-branca-pequena, a garça-real, a
galinha-d’água e o guarda-rios.
© avesdeportugal.info - 2015
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Itinerário de visita sugerido para observar aves no estuário do Lima
e na veiga de São Smão (adaptado de Google Maps)

Melhor época: Outono e Inverno para o estuário; Primavera para a veiga de São Simão
Concelho: Viana do Castelo
Onde fica: cerca de 50 km a norte do Porto, junto à cidade de Viana do Castelo – esta é
servida pelas auto-estradas A27 e A28.
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Corno de Bico
(Paisagem Protegida do Corno de Bico)
Na zona serrana que separa os vales do Minho e do Lima, a Paisagem Protegida do
Corno de Bico alberga uma mancha muito bem conservada de carvalho-roble. Aqui, e
nos habitats circundantes, é possível observar uma interessante variedade de
passeriformes.

O carvalhal constitui o principal habitat da zona de Corno de Bico

VISITA:
Esta zona pode ser visitada de carro, mas um percurso pedestre permitirá detectar
mais espécies.
O ponto ideal para o início da visita situa-se em Chã de Lamas, onde se encontra o
Centro de Interpretação (a cargo do município de Paredes de Coura). Junto a este local
existem matas de folhosas e resinosas, onde e possível encontrar a estrelinha-decabeça-listada e o chapim-de-poupa, bem como diversas outras espécies mais comuns.
Para visitar as melhores zonas de carvalhal, deve prosseguir-se pela N303 em direcção
a Paredes de Coura, virando à esquerda quando surgir um sinal com a indicação
"paisagem protegida". A partir daqui o percurso faz-se por uma estrada nao asfaltada,
que atravessa um carvalhal maduro. Esta é a zona de Corno de Bico, propriamente dita
e aqui é possível encontrar várias espécies de passeriformes. Destacam-se, pela sua
abundância, o pisco-de-peito-ruivo, o chapim-carvoeiro e a trepadeira-comum.
Na zona de Vascões, já na periferia do carvalhal, o habitat torna-se mais aberto,
havendo clareiras, pequenas parcelas agrícolas e zonas de matos. Entre as espécies
mais características e mais fáceis de encontrar neste habitat são de referir: o pombotorcaz, a poupa, a escrevedeira-de-garganta-preta e a cia. Nas zonas de matos existem
boas possibilidades de ver o papa-amoras.
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Itinerário de visita sugerido para observar aves no Corno de Bico (adaptado de Google Maps)

Melhor época: Primavera
Concelho: Paredes de Coura
Onde fica: A cerca de 600 metros de altitude. O acesso e feito pela Estrada Nacional
303, que liga Arcos de Valdevez a Paredes de Coura. Perto do km 26 existe um
cruzamento que dá acesso ao lugar de Chã de Lamas, onde se situa o Centro de
Interpretação.
Sítio Internet desta área protegida: http://www.cornodebico.pt/portal/
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Serra da Peneda
Situada no extremo norte do país, integrando o Parque Nacional da Peneda-Gerês, a
serra da Peneda ergue-se a mais de 1300 metros de altitude. A paisagem desta região
é dominada por grandes rochedos, que alternam com manchas de carvalhais e
planaltos desarborizados. Não tendo a pressão de visitantes que existe na parte central
do parque, esta zona permite efectuar observação de aves com tranquilidade e
oferece a possibilidade de observar algumas aves características do norte do país.

Na Serra da Peneda, a paisagem é dominada por grandes penhascos graníticos

VISITA:
A zona de Lamas de Mouro, onde existe um centro de interpretação do parque
nacional, serve de ponto de partida à exploração da zona. Aqui existe uma boa
diversidade de passeriformes. Neste local existe bosque misto bem desenvolvido,
composto por vidoeiros, pinheiros-de-casquinha e outras resinosas. A melhor forma de
explorar a zona consiste em percorrer o trilho interpretativo (cerca de 5 km – 2 horas),
que atravessa diversos habitats. Entre as aves que podem ser vistas ao longo deste
percurso, merecem destaque o tordo-comum, que ocorre na zona durante a época de
nidificação e pode ser ouvido a cantar, a petinha-das-árvores com o seu espectacular
voo em para-quedas, o papa-amoras (que por vezes pousa nos fios eléctricos) e o
picanço-de-dorso-ruivo. Outras espécies que aqui podem ser observadas incluem o
pombo-torcaz, o pica-pau-verde, a felosa-poliglota, a estrelinha-de-cabeça-listada, o
chapim-de-poupa, o chapim-carvoeiro, a trepadeira-azul e a trepadeira-comum., bem
como diversas outras espécies mais comuns.
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Para explorar as zonas de maior altitude, vale a pena prosseguir pela N202-3 até Castro
Laboreiro. A partir desta vila irradiam várias estradas, que permitem explorar a serra
da Peneda e os seus diferentes habitats.
Entre as espécies mais comuns nesta área e que podem ser vistas e ouvidas com
frequência refiram-se: a alvéola-branca, o rabirruivo-preto (presente em quase todas
as aldeias), o pisco-de-peito-ruivo, a toutinegra-de-barrete-preto e o gaio.
Para sueste, a estrada que conduz à fronteira de Ameijoeira (ou Ameixoeira) atravessa
boas manchas de carvalhal, onde é possível ver e ouvir a felosa-ibérica.

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

Mais para leste, vale a pena tomar a pequena estrada que conduz à aldeia de Portos,
que permite visitar zonas de altitude, onde a vegetação é mais esparsa. Aqui ocorrem
a laverca, a petinha-das-árvores e o cartaxo-comum.
Saindo de Castro Laboreiro para norte pela N202-3, toma-se à direita a estrada para
Rodeiro, ao longo da qual é possível ver a cia e, com alguma sorte, a escrevedeira© avesdeportugal.info - 2015
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amarela, que aqui é consideravelmente menos frequente que na vizinha serra do
Gerês.
Ainda ao longo da N202-3, vale a pena parar junto à aldeia de Portelinha, onde existe
um vasto planalto onde a laverca é muito comum e onde também é possível observar
o papa-amoras. Este planalto pode ser acedido por um caminho não asfaltado, que sai
da aldeia em direcção a norte.

Melhor época: Maio a Julho
Concelho: Melgaço
Onde fica: no noroeste do país, cerca de 80 km para nordeste de Viana do Castelo.
Para chegar a Lamas de Mouro, toma-se a N202 a partir de Melgaço (seguindo-se
depois a N202-3 que conduz a Castro Laboreiro). Em alternativa, segue-se pela mesma
N202 a partir de Arcos de Valdevez passando por Soajo e prosseguindo para norte
através da Senhora da Peneda.
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