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GUIA PRÁTICO DE  

OBSERVAÇÃO DE AVES 

NO DISTRITO DE VISEU 

Este pequeno guia foi elaborado a pensar em todos os que se interessam pela 
observação de aves selvagens e que residem no distrito de Viseu 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 de Viseu. Para isso, apresenta-se 
informação sobre algumas das aves mais interessantes desta região e sugerem-se 
locais de observação. 

Gonçalo Elias (Coordenador) 

 

 

O chapim-carvoeiro Parus ater é um residente comum no distrito de Viseu, 
podendo observar-se facilmente nas plantações de pinheiro-bravo. 
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DESCRIÇÃO 

Situado na região centro, o distrito de Viseu é um dos dois únicos do país que não 
confina com o litoral nem com a raia. Tem um relevo bastante acidentado, contando 
com várias importantes serras, e culmina a 1382 metros na serra de Montemuro. 

O distrito é atravessado pelos rios Paiva, Vouga e Dão; no seu extremo norte confina 
com o rio Douro e a sul com o rio Mondego. 

Uma grande parte da região é florestada, sendo o pinheiro-bravo a espécie dominante 
na maior parte do distrito, contudo à medida que se avança para sudoeste, nas bacias 
do Dão e do Mondego, o eucalipto torna-se a espécie dominante. Em certas áreas 
subsistem boas manchas de carvalhais, tanto de carvalho-roble, como de carvalho-
negral. Na parte oriental do distrito existem vastas zonas cobertas por de matos, 
essencialmente de giesta, por vezes com bosquetes de carvalho-negral, havendo 
igualmente áreas de mosaico agrícola. Ao longo das linhas de água é possível 
encontrar outras espécies arbóreas, com destaque para o amieiro. 

A densidade populacional é variável, sendo mais elevada em torno da cidade de Viseu 
e nos concelhos adjacentes, assim como na zona de Lamego, e menor nas áreas 
serranas e nos concelhos do nordeste. 

AVIFAUNA 

Entre as espécies mais frequentes e fáceis de encontrar em toda esta região são de 
referir o rabirruivo-preto, a alvéola-branca, a carriça, o pisco-de-peito-ruivo, o chapim-
real, o melro e a gralha-preta. 

Na maioria das localidades de média e grande dimensão é possível encontrar 
facilmente a rola-turca, a andorinha-dos-beirais e o andorinhão-preto, ao passo que 
nas aldeias as aves típicas são a andorinha-das-chaminés, a alvéola-branca, o 
rabirruivo-preto, o estorninho-preto e por vezes o pardal-montês. Nas zonas de 
mosaico agrícola é possível encontrar a escrevedeira-de-garganta-preta. Nos muitos 
pinhais abundam o pombo-torcaz, o pica-pau-verde, o pica-pau-malhado-grande, o 
chapim-carvoeiro, o chapim-de-poupa, a trepadeira-comum, o gaio, o tentilhão e a 
estrelinha-de-cabeça-listada. Os carvalhais, especialmente os de carvalho-negral, são 
um dos melhores locais para procurar a felosa-de-bonelli. 

Na franja oriental do distrito, de características mais secas, ocorrem diversas espécies 
características das chamadas zonas de influência mediterrânica – entre as aves mais 
interessantes que podem ser vistas nestas áreas destacam-se a toutinegra-
carrasqueira, o rouxinol-comum, o picanço-barreteiro ou até o abelharuco. 

Nas zonas de altitude, sobretudo acima dos 800 metros, a fauna altera-se 
consideravelmente – as aves típicas de zonas baixas tornam-se menos abundantes e 
surgem espécies como a felosa-do-mato, o papa-amoras, a ferreirinha, a cia, a laverca, 
a petinha-dos-campos, a sombria e o raro melro-das-rochas. 

http://www.avesdeportugal.info/phooch.html
http://www.avesdeportugal.info/motalb.html
http://www.avesdeportugal.info/trotro.html
http://www.avesdeportugal.info/erirub.html
http://www.avesdeportugal.info/parmaj.html
http://www.avesdeportugal.info/parmaj.html
http://www.avesdeportugal.info/turmer.html
http://www.avesdeportugal.info/corcrn.html
http://www.avesdeportugal.info/strdec.html
http://www.avesdeportugal.info/delurb.html
http://www.avesdeportugal.info/apuapu.html
http://www.avesdeportugal.info/hirrus.html
http://www.avesdeportugal.info/motalb.html
http://www.avesdeportugal.info/phooch.html
http://www.avesdeportugal.info/stuuni.html
http://www.avesdeportugal.info/pasmon.html
http://www.avesdeportugal.info/embcir.html
http://www.avesdeportugal.info/colpal.html
http://www.avesdeportugal.info/colpal.html
http://www.avesdeportugal.info/denmaj.html
http://www.avesdeportugal.info/parmaj.html
http://www.avesdeportugal.info/parcri.html
http://www.avesdeportugal.info/cerbra.html
http://www.avesdeportugal.info/gargla.html
http://www.avesdeportugal.info/fricoe.html
http://www.avesdeportugal.info/regign.html
http://www.avesdeportugal.info/phybon.html
http://www.avesdeportugal.info/sylcan.html
http://www.avesdeportugal.info/sylcan.html
http://www.avesdeportugal.info/lusmeg.html
http://www.avesdeportugal.info/lansen.html
http://www.avesdeportugal.info/merapi.html
http://www.avesdeportugal.info/sylund.html
http://www.avesdeportugal.info/sylcom.html
http://www.avesdeportugal.info/prumod.html
http://www.avesdeportugal.info/embcia.html
http://www.avesdeportugal.info/alaarv.html
http://www.avesdeportugal.info/antcam.html
http://www.avesdeportugal.info/embhor.html
http://www.avesdeportugal.info/monsax.html
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A sombria Emberiza hortulana é uma espécie estival; observa-se nas zonas de maior altitude da região, 
particularmente na serra de Montemuro e também em certos locais da parte nordeste 

Entre as aves de rapina, as mais comuns são a águia-d’asa-redonda, o milhafre-preto, o 
gavião e o peneireiro-vulgar, no entanto na região também existem boas hipóteses de 
observar outras espécies, como o açor, a ógea, o bútio-vespeiro, o tartaranhão-
caçador, a águia-calçada e a águia-cobreira. 

Devido à escassez de zonas húmidas, as aves aquáticas não são abundantes e 
concentram-se nas poucas massas de água do distrito. Entre as espécies mais regulares 
encontramos o pato-real, o corvo-marinho-de-faces-brancas, a garça-real, o 
mergulhão-pequeno, o mergulhão-de-crista, o maçarico-das-rochas e o guarda-rios. Na 
Primavera aparece também o borrelho-pequeno-de-coleira e no Inverno observa-se 
por vezes o maçarico-bique-bique. Durante as épocas de migração já tem sido 
registada a presença de outras aves aquáticas, nomeadamente limícolas. As gaivotas 
são pouco numerosas e observam-se sobretudo ao longo do rio Douro. 

COMO EXPLORAR 

À primeira vista o distrito de Viseu pode parecer pouco atractivo para ver aves, no 
entanto se foram visitadas diferentes áreas e habitats é possível encontrar um elenco 
bastante interessante e variado de espécies. 

A cidade de Viseu serve de ponto de partida para a exploração da região. Na 
Primavera, vale a pena prospectar o centro histórico da cidade, que alberga 
populações nidificantes de andorinhão-preto e andorinhão-pálido – esta última 
espécie também ocorre na vizinha vila de Penalva do Castelo. 

http://www.avesdeportugal.info/butbut.html
http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
http://www.avesdeportugal.info/accnis.html
http://www.avesdeportugal.info/faltin.html
http://www.avesdeportugal.info/accgen.html
http://www.avesdeportugal.info/falsub.html
http://www.avesdeportugal.info/perapi.html
http://www.avesdeportugal.info/cirpyg.html
http://www.avesdeportugal.info/cirpyg.html
http://www.avesdeportugal.info/aqupen.html
http://www.avesdeportugal.info/cirgal.html
http://www.avesdeportugal.info/anapla.html
http://www.avesdeportugal.info/phacar.html
http://www.avesdeportugal.info/ardcin.html
http://www.avesdeportugal.info/tacruf.html
http://www.avesdeportugal.info/podcri.html
http://www.avesdeportugal.info/acthyp.html
http://www.avesdeportugal.info/alcatt.html
http://www.avesdeportugal.info/chadub.html
http://www.avesdeportugal.info/trioch.html
http://www.avesdeportugal.info/apuapu.html
http://www.avesdeportugal.info/apupal.html
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Sugestões de locais de observação de aves no distrito de Viseu (adaptado de Google Maps) 

Na parte ocidental do distrito erguem-se as principais elevações (serras do Caramulo, 
da Arada, de São Macário e de Montemuro) e estes são os melhores locais para 
encontrar algumas aves que apreciam zonas de altitude. Pela sua extensão e pela 
maior altitude, a serra de Montemuro é a que oferece melhores possibilidades de 
observar estas espécies (ver ficha detalhada na página 6). 

Para sudoeste correm os rios Mondego e Dão. Devido às características do  coberto 
vegetal desta zona, os locais mais interessantes para observar aves situam ao longo 
das linhas de água, nomeadamente dos referidos rios, onde existem boas 
possibilidades de observar o guarda-rios. Mais a jusante situa-se a albufeira da 
Aguieira. Esta albufeira é relativamente pouco interessante para ver aves, devido às 
suas margens declivosas, mas na Primavera é frequente encontrar aqui o milhafre-
preto a voar sobre o plano de água. 

Para leste de Viseu, a zona de Mangualde tem uma avifauna bastante rica e merece ser 
explorada. Na verdade, esta é, provavelmente, a melhor área do distrito para 
encontrar as espécies típicas de ambientes mediterrânicos. Sugere-se a zona de Chãs 
de Tavares ou de Abrunhosa-a-Velha, ambas situadas a nascente de Mangualde. Um 
pouco a norte desta cidade, a albufeira da barragem de Fagilde merece uma visita, pois 
neste local já têm sido observadas algumas das aves aquáticas acima mencionadas. 

http://www.avesdeportugal.info/alcatt.html
http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
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A parte nordeste do distrito, desde Vila Nova de Paiva até São João da Pesqueira, tem 
sido pouco visitada por observadores de aves, mas apresenta bastantes 
potencialidades. Esta é uma área de baixa densidade populacional e onde as zonas de 
mosaico agrícola alternam com bosquetes de pinheiros e carvalhos. Aqui ocorrem 
diversas espécies interessantes, destacando-se a ógea, a felosa-de-bonelli a sombria. 

É também nesta zona, entre Sernancelhe e Moimenta da Beira, que se situa a principal 
mancha de água do distrito: a albufeira de Vilar – este local reúne a maioria das 
observações de aves aquáticas no distrito (ver ficha detalhada na página 8). Outro local 
com potencial para a ocorrência de aves aquáticas é a barragem do Varosa, perto de 
Lamego. 

 

A ógea Falco subbuteo é um pequeno falcão que ocorre entre nós de Abril a Setembro. 
No distrito de Viseu é conhecida a sua ocorrência nas áreas de Mangualde e Vila Nova de Paiva 

 

Nas páginas seguintes apresentam-se as fichas detalhadas de dois dos locais mais 
interessantes para observar aves no distrito de Viseu: 

 serra de Montemuro 

 albufeira de Vilar  

http://www.avesdeportugal.info/falsub.html
http://www.avesdeportugal.info/phybon.html
http://www.avesdeportugal.info/embhor.html
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Serra de Montemuro 
“A mais desconhecida das serras”, como uma vez foi denominada num livro sobre 
Portugal, a Serra de Montemuro ergue-se a mais de 1380 metros, o que lhe granjeia 
uma posição entre as sete mais altas do país e a terceira mais alta a sul do Douro. Esta 
Serra constitui certamente o melhor local do distrito de Viseu para observar algumas 
espécies características de zonas de altitude. 

 

 

O planalto central da serra de Montemuro é um bom local para 
observar passeriformes característicos de zonas de altitude 

VISITA: 

O acesso pela N321 atravessa a serra a mais de 1200m de altitude junto às Portas de 
Montemuro. A partir daqui, uma pequena estrada conduz ao topo da serra, onde 
actualmente existe um parque eólico. A diversidade de aves neste local é reduzida e 
entre as espécies mais habitualmente registadas contam-se a codorniz, a laverca e 
o cartaxo-comum. 

Saindo na direcção de Cinfães e virando para Alhões, chega-se à zona da Gralheira, a 
cerca de 1100 metros de altitude. Na aldeia, uma das mais altas de Portugal, pode ver-
se a alvéola-cinzenta, enquanto que nas zonas envolventes existe um vasto planalto 
dominado por giestas e terrenos abertos, onde ocorrem diversas espécies 
características de zonas de altitude, como a laverca, a ferreirinha-comum, o papa-
amoras e o pintarroxo. Nesta zona também é possível ver a petinha-dos-campos e 
a sombria. 

http://www.avesdeportugal.info/cotcot.html
http://www.avesdeportugal.info/alaarv.html
http://www.avesdeportugal.info/saxtor.html
http://www.avesdeportugal.info/motcin.html
http://www.avesdeportugal.info/alaarv.html
http://www.avesdeportugal.info/prumod.html
http://www.avesdeportugal.info/sylcom.html
http://www.avesdeportugal.info/sylcom.html
http://www.avesdeportugal.info/carcan.html
http://www.avesdeportugal.info/antcam.html
http://www.avesdeportugal.info/embhor.html
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Mais para oeste, à saída de Campo Benfeito, existe uma pequena colónia 
de andorinhas-das-barreiras junto à estrada. 

Finalmente, na zona de Bigorne (perto do acesso à serra pela N2), existem alguns 
carvalhais, que são um dos melhores locais para procurar a felosa-de-bonelli. 

Descendo um pouco em altitude, para o lado norte, passando por Pimeirô, a 
vegetação adquire um porte arbóreo e surgem algumas espécies arborícolas que estão 
ausentes do topo, como a rola-brava, a felosa-poliglota ou o papa-figos. 

 

 

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

 

Melhor época: Maio a Julho 

Concelhos: Castro Daire e Cinfães 

Onde fica: cerca de 40 km a norte de Viseu. O acesso é feito pela N321, que liga Castro 
Daire a Cinfães, ou pela N2, que liga Castro Daire a Lamego.  

http://www.avesdeportugal.info/riprip.html
http://www.avesdeportugal.info/phybon.html
http://www.avesdeportugal.info/strtur.html
http://www.avesdeportugal.info/hippol.html
http://www.avesdeportugal.info/oriori.html
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Albufeira de Vilar 
Apesar de ser relativamente pouco conhecida e raramente visitada por ornitólogos 
nacionais, a albufeira da barragem de Vilar estende-se ao longo de mais de 9 km, o que 
faz dela a maior barragem do distrito de Viseu e também o melhor local para observar 
aves aquáticas nesta região. 

 

Aspecto da albufeira de Vilar vista do lado ocidental. 
As margens arenosas são frequentadas por diversas aves aquáticas. 

VISITA: 

É feita sobretudo ao longo da margem ocidental. 

A aldeia de Faia, situada a cerca de 4 km do paredão, serve de ponto de partida à 
exploração. Aqui é possível observar a albufeira em quase toda a sua extensão. No 
Inverno observam-se geralmente algumas aves aquáticas, sendo o mergulhão-de-
crista, o corvo-marinho-de-faces-brancas, a garça-real e o pato-real presenças 
habituais neste local. As margens são frequentadas por pequenos bandos de gralhas-
pretas.  
Na Primavera, o milhafre-preto pode ser visto a patrulhar a albufeira. É possível seguir 
para norte ao longo de uma estrada municipal, que oferece uma boa perspectiva da 
albufeira. Ao longo da estrada é frequente ver espécies como a águia-d’asa-redonda, 
o estorninho-preto, a pega-rabuda e, mais raramente, o corvo. Do lado esquerdo da 
estrada há uma pedreira, onde por vezes se vê um casal de peneireiros. 

Junto ao paredão da barragem, obtém-se uma perspectiva da albufeira em toda a sua 
extensão, mas aqui as margens são abruptas e há poucas aves aquáticas, mas é 

http://www.avesdeportugal.info/podcri.html
http://www.avesdeportugal.info/podcri.html
http://www.avesdeportugal.info/phacar.html
http://www.avesdeportugal.info/ardcin.html
http://www.avesdeportugal.info/anapla.html
http://www.avesdeportugal.info/corcrn.html
http://www.avesdeportugal.info/corcrn.html
http://www.avesdeportugal.info/milmig.html
http://www.avesdeportugal.info/butbut.html
http://www.avesdeportugal.info/stuuni.html
http://www.avesdeportugal.info/picpic.html
http://www.avesdeportugal.info/corcrx.html
http://www.avesdeportugal.info/faltin.html
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geralmente possível ver mergulhões ou corvos-marinhos. O paredão propriamente 
dito é frequentado pela andorinha-das-rochas. Vale a pena olhar também para o vale a 
jusante, onde junto à água já foi observado o maçarico-bique-bique. Este vale 
e ladeado por uma pequena galeria ripícola, que é frequentada por passeriformes 
típicos deste habitat, como o rouxinol-bravo e o chapim-rabilongo. Nas imediações não 
é raro ver-se o pardal-francês. 

Voltando à N226 e prosseguindo para sueste na direcção de Sernancelhe, é possível 
aceder a dois outros locais de interesse: Freixinho e Vila da Ponte. 
A aldeia de Freixinho pode ser acedida através de uma pequena estrada que vira à 
esquerda logo a seguir a Penso e que passa sobre um braço da barragem, com 
margens bastante pedregosas. Aqui observam-se o guarda-rios e a garça-real. 
Continuando até Freixinho, chega-se finalmente à margem da albufeira, que aqui 
também é frequentada por pequenos bandos de patos-reais. 

 

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

 

http://www.avesdeportugal.info/phacar.html
http://www.avesdeportugal.info/ptyrup.html
http://www.avesdeportugal.info/trioch.html
http://www.avesdeportugal.info/cetcet.html
http://www.avesdeportugal.info/aegcau.html
http://www.avesdeportugal.info/petpet.html
http://www.avesdeportugal.info/alcatt.html
http://www.avesdeportugal.info/ardcin.html
http://www.avesdeportugal.info/anapla.html
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Mais para sul, já perto de Sernancelhe, a localidade de Vila da Ponte também merece 
uma paragem, para observar sobretudo passeriformes. Junto à ponte é habitual 
observar-se a alvéola-branca, a alvéola-cinzenta, o pardal-montês e a escrevedeira-de-
garganta-preta. Ao longo do rio observam-se por vezes algumas limícolas, como 
o borrelho-pequeno-de-coleira e o maçarico-bique-bique; na época reprodutora este 
local é frequentado pela andorinha-das-barreiras e pelo milhafre-preto. 

 

Melhor época: desconhecida 

Concelhos: Moimenta da Beira e Sernancelhe 

Onde fica: na Beira Alta, cerca de 50 km a nordeste de Viseu e a 10 km a norte de 
Sernancelhe. A partir do litoral o acesso é feito pela A25 (que liga Aveiro a Viseu) ou 
pelo IP3 (que liga Coimbra a Viseu). Em Viseu toma-se a N229 que passa por Sátão e 
Aguiar da Beira e conduz a Sernancelhe. Em alternativa, pode aceder-se por Lamego e 
Moimenta da Beira, através da N226. 
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