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GUIA PRÁTICO DE OBSERVAÇÃO DE AVES 

NO DISTRITO DE SANTARÉM 

 

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

Gonçalo Elias (Coordenador) 

 

A garça-nocturna Nycticorax nycticorax nidifica colonialmente, muitas vezes em conjunto 
com outras espécies de garças. Algumas das maiores colónias do país situam-se no Ribatejo. 
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DESCRIÇÃO 

O distrito de Santarém está totalmente situado na bacia hidrográfica do rio Tejo. Este 
rio atravessa a parte central do distrito, seguindo uma orientação nordeste-sudoeste, e 
divide-o em duas partes muito distintas: na margem direita, o terreno é acidentado, 
predominando as colinas e as pequenas serras, e culmina a 679 m na serra de Aire, 
havendo também outras elevações importantes, como a serra da Amêndoa (649 m), 
perto de Mação, a serra da Lua (529 m), um pouco a norte de Santarém e o cabeço do 
Pão de Milho (492 m), perto de Alcobertas, Rio Maior; a margem esquerda possui 
relevos relativamente suaves e a altitude raramente ultrapassa os 200 metros 
(atingindo um máximo de 264 m no extremo sueste do concelho de Coruche). 

O rio Tejo é o principal curso de água da região e ao longo do seu vale existe a lezíria. 
Os principais afluentes da margem direita são o Zêzere, o Almonda, o Alviela e o Maior 
e os da margem esquerda são a ribeira de Ulme, a ribeira de Muge e o Sorraia. No seu 
curso inferior, o Tejo abre-se num grande estuário, no meio do qual há vários 
mouchões. 

O coberto vegetal é muito diferente em ambas as margens do rio. Na parte norte, 
correspondente à margem direita, a espécie dominante é o pinheiro-bravo, havendo 
também zonas cobertas por plantações de eucaliptos e, localmente, alguns montados 
de sobro e matas de carvalho-cerquinho. Na parte meridional, que se estende pela 
margem esquerda, dominam os sobreirais, por vezes misturados com pinheiros-bravos 
e alguns eucaliptais. Ao longo das ribeiras existem galerias ripícolas, formadas 
principalmente por salgueiros e, em certas áreas, também por choupos e amieiros. 

A densidade populacional é muito variável, sendo mais elevada nos concelhos que 
marginam o rio Tejo, onde a actividade agrícola e industrial é mais intensa. 

No distrito de Santarém existem cinco áreas protegidas: o Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros (nos concelhos de Alcanena e Torres Novas), a Reserva Natural do 
Paul do Boquilobo (nos concelhos da Golegã e de Torres Novas), os Sítios Classificados 
dos Açudes de Agolada e do Monte da Barca (ambos no concelho de Coruche) e a 
Reserva Natural do Estuário do Tejo (no concelho de Benavente). 

AVIFAUNA 

O Ribatejo tem uma enorme variedade de aves, tanto terrestres como aquáticas. 

Entre as aquáticas, um dos grupos mais bem representados é o das limícolas, que 
ocorrem aos milhares no estuário do Tejo, especialmente no Outono e no Inverno. 
Algumas das espécies mais abundantes são o abibe, a tarambola-cinzenta, o borrelho-
grande-de-coleira, o pilrito-comum, o maçarico-de-bico-direito, o maçarico-real, o 
perna-vermelha-comum e o maçarico-das-rochas. Na Primavera esta zona atrai 
limícolas nidificantes, particularmente o pernilongo e a perdiz-do-mar. Ainda no 
estuário do Tejo e nas áreas circundantes são igualmente abundantes as gaivotas, 
particularmente a gaivota-d’asa-escura e o guincho-comum. 

http://www.avesdeportugal.info/vanvan.html
http://www.avesdeportugal.info/plusqu.html
http://www.avesdeportugal.info/chahia.html
http://www.avesdeportugal.info/chahia.html
http://www.avesdeportugal.info/calalp.html
http://www.avesdeportugal.info/limlim.html
http://www.avesdeportugal.info/numarq.html
http://www.avesdeportugal.info/tritot.html
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http://www.avesdeportugal.info/larfus.html
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Para além das limícolas e das gaivotas, outros grupos de aves aquáticas estão também 
presentes na região. Destacam-se os ardeídeos, que contam aqui com importantes 
colónias: garças-boieiras, garças-brancas, garças-nocturnas, garças-reais, garças-
vermelhas e garçotes podem todos ser encontrados a nidificar em vários locais do 
Ribatejo, por vezes em conjunto com papa-ratos, íbis-pretas, colhereiros e cegonhas-
brancas. Na verdade, o distrito de Santarém é um dos melhores do país para admirar 
este grupo de aves. No Outono e no Inverno, os patos são abundantes, principalmente 
no estuário do Tejo e no paul do Boquilobo, sendo então possível encontrar vários 
milhares de anatídeos, pertencentes a diferentes espécies, destacando-se, pela sua 
maior escassez num contexto nacional, o arrabio, a piadeira e o zarro-comum. 

As aves de rapina também marcam presença. No vale do Tejo as mais frequentes são o 
milhafre-preto, a águia-pesqueira e o peneireiro-vulgar, ao passo que nas zonas mais 
afastadas do rio é possível encontrar habitualmente o peneireiro-cinzento, a águia-
calçada e a águia-cobreira e, ocasionalmente, o gavião e o bútio-vespeiro. À noite, é 
possível ouvir a coruja-do-mato e duas espécies de noitibós. O bufo-real é mais 
discreto mas também é relativamente frequente nesta região. 

 

A cotovia-de-poupa Galerida cristata é uma ave comum na lezíria ribatejana; 
pode ser observada com bastante facilidade em terrenos agrícolas. 

As pequenas aves terrestres estão igualmente bem representadas. Nas zonas baixas ao 
longo do Tejo abundam espécies como o abelharuco, a calhandrinha, a cotovia-de-
poupa, a andorinha-das-barreiras e a fuinha-dos-juncos, ao passo que as galerias 
ripícolas atraem diversas espécies de aves insectívoras – as mais frequentes são a 
carriça, o rouxinol-comum, o rouxinol-bravo, a felosa-ibérica, a felosa-poliglota e o 
chapim-rabilongo. Nas áreas de caniçal é possível encontrar o rouxinol-pequeno-dos-
caniços e o rouxinol-grande-dos-caniços. 

http://www.avesdeportugal.info/bubibi.html
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http://www.avesdeportugal.info/acraru.html


© avesdeportugal.info - 2015 Página 4 de 22 

 

As zonas florestais da margem esquerda são bastante ricas e interessantes. Para além 
de espécies bastante comuns, como o pica-pau-malhado-grande, a cotovia-arbórea, o 
chapim-real, o chapim-azul, a trepadeira-comum, a trepadeira-azul, o chapim-de-
poupa, o picanço-barreteiro e o tentilhão, também aqui ocorrem algumas espécies de 
aves menos abundantes num contexto nacional, como o pica-pau-malhado-pequeno, o 
torcicolo, o rabirruivo-de-testa-branca, o chasco-ruivo, o papa-moscas-cinzento, a 
toutinegra-real, a felosa-de-bonelli e o bico-grossudo. 

Nas serras da margem direita também albergam algumas especialidades. Um dos ex-
libris da região é a gralha-de-bico-vermelho, que conta ainda com uma importante 
população no maciço das serras de Aire e Candeeiros. Neste mesmo local, nidificam 
outras espécies interessantes, como a laverca e a petinha-dos-campos. Mais para 
nordeste, as encostas florestadas albergam populações de pica-pau-verde, chapim-
carvoeiro, estrelinha-de-cabeça-listada e escrevedeira-de-garganta-cinzenta (cia). 

COMO EXPLORAR 

Este distrito é favorável para observar aves ao longo de todo o ano. 

Em termos de exploração e observação de aves, a região pode ser dividida em três 
grandes zonas: o vale do Tejo, com a sua lezíria; as serras, situadas a norte; e a 
planície, que fica para sul. Cada uma destas três zonas tem a sua avifauna 
característica e por isso todas elas merecem uma visita. 

Vale do Tejo 

Constitui a espinha dorsal da região e é ao longo deste vale que se situam os melhores 
locais para observar aves aquáticas. 

O estuário do Tejo, que em termos avifaunísticos constitui a zona húmida mais 
importante de Portugal e uma das mais importantes da Europa, é um local 
incontornável. Este estuário encontra-se repartido por três distritos (Lisboa, Santarém 
e Setúbal). A parte correspondente ao distrito de Santarém situa-se no concelho de 
Benavente. Trata-se de uma zona composta por habitats agrícolas e florestais, 
centradas nos montes de Pancas e Bate-Orelha, havendo também alguns complexos 
de salinas (hoje maioritariamente convertidas em aquacultura), das quais as mais 
importantes são as de Vale de Frades e Vasa-Sacos. Esta área encontra-se descrita em 
pormenor mais adiante, na respectiva ficha detalhada – ver página 8. 

Mais para montante, perto de Salvaterra de Magos, fica a pequena aldeia de 
Escaroupim, em frente à qual existe um mouchão, que é utilizado como local de 
nidificação por um grande número de aves, nomeadamente ardeídeos (ver ficha 
detalhada deste local na página 11). 

Perto da Golegã fica situada uma das mais importantes zonas húmidas não costeiras: o 
paul do Boquilobo. Este local é importante para aves aquáticas, tanto nidificantes 
como invernantes. Infelizmente, existem bastantes restrições de acesso e as áreas 
mais interessantes em termos de avifauna não são visitáveis. Ainda assim, é possível 
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http://www.avesdeportugal.info/siteur.html
http://www.avesdeportugal.info/parcri.html
http://www.avesdeportugal.info/parcri.html
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http://www.avesdeportugal.info/regign.html
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percorrer a orla do paul e observar algumas das espécies mais características deste 
local (ver ficha deste local na página 13). 

 

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

Ao longo do Tejo existem ou terão existido outras zonas com características palustres, 
nomeadamente o paul de Magos e o paul de Muge (ambos no concelho de Salvaterra 
de Magos), bem como o paul do Trejoito (no concelho de Benavente). Estes locais 
estão situados em áreas onde a actividade agrícola é intensa, com destaque para a 
cultura de regadio, e por isso poderão ter sofrido alterações profundas, 
nomeadamente ao nível da cobertura vegetal. No entanto, é possível que subsistam, 
aqui e ali, algumas manchas de habitat favorável para aves de habitats palustres, pelo 
que poderá valer a pena prospectar estas áreas. 

Margem direita 

Na parte norte do distrito encontram-se as maiores elevações e isso proporciona 
oportunidades de observar diversas espécies de aves que são raras ou estão ausentes 
das terras mais baixas. 
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A serra de Aire representa aqui um local de referência para o observador de aves. 
Felizmente, a existência de diversos acessos rodoviários permite visitar uma boa parte 
da serra e observar algumas das suas aves mais características. Este sítio encontra-se 
descrito em pormenor na respectiva ficha de local (ver página 15). 

Mais para leste corre o rio Zêzere, que é o principal afluente do Tejo. Este curso de 
água encontra no seu caminho uma das mais importantes barragens do país: a de 
Castelo de Bode. Esta barragem de águas profundas é relativamente pouco 
interessante para aves aquáticas. No entanto, vale a pena dedicar alguma atenção ao 
principal afluente do Zêzere – o rio Nabão, que banha a cidade de Tomar. Nesta cidade 
existem boas oportunidades de observar aves terrestres e aquáticas, quer na zona 
ribeirinha e nos parques da cidade, quer nas áreas circundantes. A ficha com sugestões 
de visita a esta região encontra-se na página 17. 

Para leste do vale do Zêzere, a paisagem é dominada pinhais de pinheiro-bravo, alguns 
eucaliptais, zonas de matos e pequenos afloramentos rochosos. Este tipo de habitat 
atinge maior expressão nos concelhos de Abrantes e Sardoal e pode ser visitado 
usando uma das muitas estradas municipais existentes. Aqui é possível diversas 
espécies de aves terrestres que são bastante escassas a sul do Tejo (ver página 4). 

Margem esquerda 

À medida que nos afastamos do Tejo na direcção sueste, entramos numa vasta 
mancha florestal dominada pelo sobreiro e onde ficam algumas das zonas de menor 
densidade populacional do território português. Esta é uma região pouco perturbada, 
onde é possível encontrar locais tranquilos para observar aves. 

 

A felosa-de-bonelli Phylloscopus bonelli é relativamente frequente nos bosques mistos 
de sobreiro e pinheiro-bravo que ocupam grande parte dos concelhos da Chamusca e de Coruche. 
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Uma das áreas mais interessantes situa-se no concelho da Chamusca. A melhor forma 
de explorar este concelho consiste em tomar a N243, que liga Chamusca a Montargil 
(já no concelho de Ponte de Sor) e atravessa as localidades de Chouto e Gorjão, 
podendo depois tomar-se uma das estradas secundárias que atravessa o concelho para 
explorar as zonas florestais e as galerias ripícolas, tanto neste concelho como nos 
vizinhos concelhos de Abrantes e Almeirim. 

Mais para sueste, o concelho de Coruche é também de grande interesse para a 
avifauna. De dimensão considerável (mais de 1100 km2), este concelho possui não só 
as zonas florestais de características semelhantes às da Chamusca, como também uma 
várzea importante – a do rio Sorraia, ao longo da qual também ocorrem diversas 
espécies que também é possível encontrar na lezíria do Tejo. Refira-se ainda a 
existência de importantes galerias ripícolas, a mais importante das quais ao longo da 
ribeira do Divor. A região de Coruche merece certamente a atenção de qualquer 
ornitólogo e encontra-se descrita em mais detalhe na página 20. 

 

Nas páginas seguintes apresentam-se as fichas detalhadas de seis locais recomendados 
para observar aves no distrito de Santarém: 

 Pancas e salinas de Vasa-Sacos (estuário do Tejo) 

 Escaroupim 

 paul do Boquilobo 

 serra de Aire 

 Tomar 

 Coruche  
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Pancas e salinas de Vasa-Sacos (estuário do Tejo) 
A Reserva Integral de Pancas constitui a “zona nobre” da Reserva Natural do Estuário 
do Tejo. Embora o acesso de pessoas à Reserva Integral seja interdito, as zonas 
circundantes são bastante ricas em aves e permitem observar a maioria das espécies 
características desta zona. 

 

O caminho de acesso a Pancas percorre a orla do pinhal, 
o que permite ver espécies agrícolas e florestais em simultâneo 

VISITA: 

Descreve-se aqui o percurso feito a partir da entrada sul (pela entrada norte a 
sequência é inversa). Este tem cerca de 11 km de extensão. 

A partir do desvio da N118, o caminho (com acesso a automóveis) percorre a orla de 
uma zona florestal: do lado direito a paisagem é dominada por sobreiros e pinheiros, 
enquanto que do lado esquerdo predominam os terrenos abertos (ver foto acima). A 
maioria dos terrenos encontra-se vedada, pelo que a observação terá de ser feita ao 
longo do caminho. 

Entre as espécies florestais mais características desta zona refiram-se a trepadeira-
comum, a trepadeira-azul, o pombo-torcaz (abundante no Inverno) e a escrevedeira-
de-garganta-preta. Nos terrenos agrícolas podem ver-se o cartaxo-comum, a cotovia-
de-poupa e o trigueirão, assim como o abibe e a tarambola-dourada. 

Um pouco mais adiante surge o monte de Vale de Frades. Nesta zona, dominada por 
sobreiros mais espaçados, é frequente observar-se o estorninho-preto (ao qual se 
junta, no Inverno, o estorninho-malhado).Após uma pequena subida, surge uma longa 

http://www.avesdeportugal.info/cerbra.html
http://www.avesdeportugal.info/cerbra.html
http://www.avesdeportugal.info/siteur.html
http://www.avesdeportugal.info/siteur.html
http://www.avesdeportugal.info/colpal.html
http://www.avesdeportugal.info/embcir.html
http://www.avesdeportugal.info/embcir.html
http://www.avesdeportugal.info/saxtor.html
http://www.avesdeportugal.info/galcri.html
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recta, que do lado esquerdo é orlada por um fino bosque de eucaliptos. Aqui é possível 
tirar partido da elevação e prospectar a margem do estuário. É habitual verem-se 
grandes bandos de flamingos. Sobre os terrenos adjacentes o tartaranhão-ruivo-dos-
pauis é uma presença frequente. Infelizmente, devido à distância, a maioria das outras 
aves aquáticas permanece por identificar. Outras aves que podem ser vistas ao longo 
desta recta incluem o picanço-real. Uma visita à noite permitirá ouvir a coruja-do-
mato, a coruja-das-torres, o mocho-galego e, na Primavera, as duas espécies de 
noitibós. No final da recta surge o Monte de Pancas, que dá o nome à zona. Aqui 
observa-se habitualmente a andorinha-das-chaminés e, por vezes, o mocho-galego. 

 

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

http://www.avesdeportugal.info/phoros.html
http://www.avesdeportugal.info/ciraer.html
http://www.avesdeportugal.info/ciraer.html
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O caminho continua por entre montados de sobro e termina numa estrada de alcatrão. 
Aqui e possível virar à direita e prosseguir até à N118. Alternativamente pode virar-se 
à esquerda e prosseguir, por entre montados de sobro (frequentados pelo pardal-
francês) até chegar ao Casal do Bate-Orelha. 

A partir daqui é possível prosseguir para oeste até às salinas de Vasa-Sacos. Para 
realizar este percurso, é fundamental obter autorização no monte, pois este caminho é 
privado. O caminho atravessa terrenos agrícolas; este é um bom local para observar a 
calhandra-real, espécie pouco frequente nesta região; outras espécies que aqui 
ocorrem são a laverca, a gralha-preta e o pintarroxo; por vezes aparece o cuco-
rabilongo. Ao fim de 3 quilómetros chega-se às salinas. O número de aves que aqui se 
observa é muito variável, e tende a ser mais elevado na preia-mar. Entre as espécies 
que aqui se podem ver refiram-se o mergulhão-pequeno, o mergulhão-de-pescoço-
preto, a garça-real, a garça-branca-grande, o flamingo, o guarda-rios e a alvéola-
amarela. Por vezes também se vê aqui a andorinha-dáurica. Durante o Inverno e 
frequente aparecer aqui a águia-pesqueira. 

Melhor época: todo o ano 

Concelho:Benavente 

Onde fica: na margem esquerda do rio Tejo, a meio caminho entre Porto Alto e 
Alcochete. O acesso é feito a km 21,5 (cerca de 10 km a sul de Porto Alto) e a entrada 
sul, que é feita por um caminho não asfaltado, que sai junto à chamada Herdade de 
Camarate (km 12 da N118, cerca de 3 km a sudoeste do Campo de Tiro de Alcochete). 
Ambas as entradas conduzem à herdade de Pancas. 
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Escaroupim 
A pequena aldeia de Escaroupim é conhecida pelas suas casas de 'avieiros' (pescadores 
nómadas originários de Vieira de Leiria). Do ponto de vista ornitológico, este local 
destaca-se pela existência de uma colónia de garças, situada num mouchão do Tejo. 

 

A colónia do Escaroupim alberga uma interessante variedade de aves, incluindo a rara garça-nocturna 

VISITA: 

O principal ponto de observação situa-se na margem do rio Tejo, junto ao 
embarcadouro. A partir daqui e possível, na Primavera, observar a colónia de garças – 
esta colónia situa-se no mouchão, a cerca de 200 metros da margem do rio. Um 
telescópio será bastante útil para poder observar as aves com pormenor. 

A espécie mais abundante na colónia é a garça-boieira, havendo aqui várias centenas 
de casais desta espécie. Outras espécies que habitualmente estão presentes são: a 
garça-branca-pequena, a garça-real, a garça-nocturna (espécie rara como nidificante 
em Portugal), o papa-ratos e o colhereiro. 

Este local tornou-se particularmente conhecido em 2005, quando aqui foi registada a 
nidificação de íbis-preta. – esse foi o primeiro registo de reprodução no nosso país. 
Nos anos seguintes a presença desta espécie no local tem sido irregular, mas em 2012 
a nidificação foi novamente registada. 

O local é também frequentado por aves de rapina. Entre as mais frequentes, contam-
se o milhafre-preto e a águia-calçada. 
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A estrada que liga Escaroupim a Salvaterra de Magos atravessa terrenos intensamente 
agricultados. Entre as espécies que podem ser observadas ao longo desta estrada, são 
de referir a cegonha-branca, o peneireiro-vulgar, o abelharuco e a cotovia-de-poupa. 

Nas imediações existe uma colónia de andorinha-das-barreiras. 

 

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

Melhor época: Primavera 

Concelho: Salvaterra de Magos 

Onde fica: No Ribatejo, cerca de 7 km de Salvaterra de Magos. O acesso a partir de 
Lisboa é feito pela auto-estrada A1 até ao km 32 e depois pela A10 até Benavente e 
finalmente pela N118 até Salvaterra de Magos. Chegando a esta vila, deve tomar-se a 
estrada para Escaroupim e nesta aldeia vira-se à esquerda pela Avenida João Belo. No 
final da rua existe um parque de estacionamento. 
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Paul do Boquilobo 
Este paul, um dos mais importantes do país, destaca-se pelas suas populações 
nidificantes de ardeídeos e por albergar importantes populações de patos no Inverno. 
Apesar de contar com a presença de um grande número de aves durante a maior parte 
do ano, as aves refugiam-se mairitarioamente em zonas inacessíveis ao visitante, o que 
torna bastante difícil a observação de aves aquáticas neste local. Durante o Verão e o 
início do Outono o paul encontra-se quase seco. 

 

O rio Almonda é a principal linha de água do paul do Boquilobo 

VISITA: 

É feita essencialmente a pé, ao longo da orla ocidental do paul. Junto à sede da reserva 
existe um painel com um mapa no qual se assinala o percurso proposto. 

Este percurso segue ao longo do rio Almonda, junto às galeiras ripícolas. Dado que não 
é possível aceder às zonas frequentadas pelas aves aquáticas, por se situarem dentro 
da reserva integral, o percurso permite observar sobretudo passeriformes e outras 
aves terrestres. Destacam-se, pela sua relativa abundância, o chapim-rabilongo, o 
rouxinol-bravo e, no Inverno, o pisco-de-peito-ruivo. Algumas espécies menos comuns 
que aqui ocorrem incluem o bico-grossudo e o pica-pau-malhado-pequeno. Nas zonas 
envolventes é habitual verem-se algumas aves de rapina, entre as quais a ubíqua 
águia-d'asa-redonda, o peneireiro-cinzento e o milhafre-preto. As águias-pesqueiras 
ocorrem no paul durante o Inverno. 

Na extremidade sul do paul existe um local chamado Braço do Cortiço. Este é o único 
local da reserva onde foram criadas condições para a observação de aves aquáticas por 
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parte dos visitantes. Para o efeito existe aqui um abrigo de observação. Infelizmente, o 
abrigo encontra-se virado a sul, o que torna difícil a observação das aves em boas 
condições de luz, excepto se o céu estiver nublado. Entre as espécies que aqui podem 
ser vistas refiram-se o garçote e a garça-vermelha (na Primavera) e diversas espécies 
de patos (no Inverno). 

Junto à sede da reserva podem por vezes ser vistos bandos de estorninhos-pretos, aos 
quais se juntam, no Inverno, alguns estorninhos-malhados. 

 

Itinerário de visita sugerido para observar aves no paul do Boquilobo (adaptado de Google Maps) 

Melhor época: Inverno e Primavera 

Concelhos: Golegã e Torres Novas 

Onde fica: No Ribatejo, cerca de 5 km a sul de Torres Novas. O acesso a Torres Novas é 
feito pela auto estrada A1 até ao km 95 e depois pela A23 até ao km 8. A partir daqui 
deve tomar-se a EN 243 na direcção da Golegã. Ao chegar a Riachos, entrar na vila e 
procurar as setas que indicam “reserva natural”. São cerca de 4 km até à sede da 
reserva, onde é possível estacionar. 

http://www.avesdeportugal.info/ixomin.html
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Serra de Aire 
Situada no coração do maciço calcário estremenho, a serra de Aire eleva-se a 678 
metros de altitude. Em conjunto com a vizinha serra dos Candeeiros, dá o nome ao 
parque natural, que abrange ainda a serra da Mendiga. Por toda a zona abundam os 
afloramentos calcários e as grutas. A paisagem é recortada por inúmeros muros de 
pedra solta, que delimitam as propriedades, conferindo a esta região um aspecto 
característico. Em termos ornitológicos, esta serra destaca-se principalmente pela 
diversidade de passeriformes e pela existência de uma pequena população de gralhas-
de-bico-vermelho. 

A zona aqui descrita compreende a parte ocidental da serra de Aire e também a serra 
da Mendiga, situada a oeste da anterior, no chamado Planalto de Santo António - 
contudo alguns mapas de estradas não contêm estes topónimos, usando apenas a 
designação serra de Aire para a área considerada neste texto. 

 

Na serra de Aire são numerosos os muros de pedra que separam as parcelas agrícolas 

VISITA: 

Esta área é atravessada pela N243 que liga Porto de Mós a Torres Novas. Esta é uma 
estrada bastante movimentada, pouco adequada à observação de aves, e por isso é 
preferível optar por estradas municipais, mais tranquilas. Felizmente, existem diversas 
estradas municipais que servem as inúmeras aldeias espalhadas pela serra. O percurso 
aqui sugerido é apenas um de muitos possíveis. 
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Entrando na serra pelo lado da A1 / Torres Novas (mais favorável de manhã, uma vez 
que o sol estará pela retaguarda), toma-se a N243 até Moitas Venda. Chegando a esta 
localidade, vira-se à esquerda seguindo as indicações para a Serra de Santo António. 

Ao fim de cerca de 1 km surge do lado direito uma velha pedreira com dois edifícios 
aparentemente abandonados. Este local merece uma paragem, pois o melro-azul pode 
geralmente ser visto pousado nos edifícios ou num dos eucaliptos circundantes. Este é 
também um bom local para ver o rabirruivo-preto. 

Ao chegar à aldeia de Serra de Santo António, podemos optar pela estrada que conduz 
a São Bento. Esta é uma estrada pouco movimentada e onde podem ser observadas 
diversas espécies interessantes. Entre as aves que já têm sido observadas ao longo 
desta estrada são de referir: a águia-cobreira, a poupa, o cartaxo-comum, o pintarroxo 
e a gralha-de-bico-vermelho (esta última espécie é mais fácil de observar nas zonas 
mais elevadas – ver abaixo). 

 

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

Ao chegar às zonas mais elevadas (acima da cota dos 500 metros) chegamos ao 
território das gralhas-de-bico-vermelho. Estas aves podem ser vistas nos prados, por 
vezes próximo de pequenas manadas de gado bovino. A zona de Chão das Pias é um 
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bom local para procurar esta espécie. Outras aves que ocorrem nesta zona incluem a 
laverca e a cotovia-arbórea. 

Melhor época: Primavera (Março a Junho) 

Concelhos: Alcanena e Porto de Mós 

Onde fica: cerca de 90 km para norte de Lisboa. O acesso é feito através da auto-
estrada A1 pelo nó de Torres Novas tomando depois a N243 para oeste em direcção a 
Minde a estrada de Fátima; alternativamente, pode tomar-se a A8, saindo no nó de 
Alcobaça e seguindo depois por Porto de Mós, a partir de onde se toma a N243 para 
sudoeste rumo a Mira d’Aire. 

Tomar 
Esta cidade templária, rica em história e tradição, apresenta ao visitante uma 
variedade interessante de aves. A passagem do rio Nabão pelo centro da cidade e a 
existência de grandes manchas verdes (Ilha do Mouchão e Mata Nacional dos Sete 
Montes) são factores determinantes para que isso aconteça. Por ser uma cidade 
bastante movimentada as aves estão habituadas à presença de pessoas, deixando-se 
observar facilmente. Nos arredores da cidade, encontram-se alguns locais de uma 
beleza singular, o Agroal é um exemplo disso. 

 

A Mata dos Sete Montes possui uma enorme variedade de espécies vegetais 

VISITA: 

Deixe o carro à entrada da cidade (existe um grande parque de estacionamento perto 
do terminal rodoviário) e passeie a pé. Aproveite para visitar a Mata Nacional dos Sete 
Montes, a entrada é junto ao Posto de Turismo. O percurso ao longo deste belo jardim 
na Primavera permite-lhe ouvir e ver várias espécies de passeriformes comuns: a 

http://www.avesdeportugal.info/alaarv.html
http://www.avesdeportugal.info/lularb.html
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carriça, o pisco-de-peito-ruivo, o tentilhão e o chamariz. Outras serão mais difíceis de 
observar, o bico-grossudo é uma delas, pois é muito discreto e tem o hábito de 
frequentar as copas das árvores. De entre as aves de rapina, uma das mais fáceis de 
observar é a águia-calçada, que sobrevoa toda a cidade. 

As andorinhas-das-rochas nidificam nos claustros do Convento de Cristo, podendo ser 
observadas a voar sobre a Mata e em redor do Castelo. 

Ao longo das ruas de Tomar pode ouvir-se o canto arrastado do rabirruivo-preto, no ar 
voa o andorinhão-preto. As andorinhas-dos-beirais nidificam em vários pontos da 
cidade, sendo muito conspícuas. A andorinha-das-chaminés é visitante ocasional, 
sendo mais frequente nos arredores da urbe. 

Descendo a rua Corredora, chega-se à antiga Ponte Romana, sobre o rio Nabão. Este 
local é frequentado pela garça-nocturna. De manhã ou ao fim da tarde poderá 
observá-lo a pescar no rio. Durante o resto do dia procure-o nas árvores da margem. O 
pica-pau-galego é frequente nestas mesmas árvores. Nalguns anos secos, em que o rio 
corre mais baixo, os borrelhos-pequenos-de-coleira alimentam-se nos bancos de areia 
que se formam. No Inverno são frequentes os corvos-marinhos e a garça-real, que na 
época de reprodução se torna mais rara. 

Na Ilha do Mouchão os melros-pretos e as alvéolas-brancas procuram alimento na 
relva. A alvéola-cinzenta prefere alimentar-se junto à água. Nos muros ao longo do rio 
nidificam as andorinhas-das-barreiras. Esteja atento, o guarda-rios usa a vegetação 
ribeirinha como posto de vigia, não perca a oportunidade de o ver! No Inverno, o lugre 
alimenta-se nos amieiros e plátanos existentes. 

 

Agroal, matagal mediterrânico 
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O Agroal, localizado na bacia hidrográfica do rio Nabão, possui características únicas: a 
diversidade vegetal desta zona, aliada à existência de escarpas que marginam o rio e à 
abundância de água durante todo o ano, faz deste local o habitat perfeito para uma 
avifauna rica e variada. 

Nas galerias ripícolas ouve-se o canto do rouxinol-comum e da toutinegra-de-barrete-
preto. No matagal mediterrânico observam-se a felosa-do-mato e o picanço-
barreteiro. Nas escarpas calcárias abrigam-se o melro-azul e algumas rapinas típicas 
deste habitat, como o falcão-peregrino e o bufo-real. No Verão pode observar-se a 
ógea a caçar libélulas. 

 

Locais de observação de aves na zona de Tomar (adaptado de Google Maps) 

Melhor época: Inverno e Primavera 

Concelho: Tomar 
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Onde fica: No Ribatejo, cerca de 25 km a norte de Torres Novas. Vindo de norte ou de 
sul, tem como via mais directa a A1. Ao km 94, tome a saída para a A23, siga por essa 
estrada até ver a indicação de Tomar pelo IC3. 5 a 10 minutos mais tarde verá a placa 
indicativa de saída para Tomar pela N110. Siga por aí e dentro de pouco tempo 
chegará ao destino. Para chegar ao Agroal, para quem se desloca do concelho de 
Tomar, tome a estrada de Ourém/Leiria e corte à direita na placa que diz Agroal, 
poucos quilómetros acima da povoação de Carregueiros. Daí até ao destino são 
aproximadamente 8 km. 

Coruche 
O concelho de Coruche, com 1121 km2 de área, é o décimo maior do país. Nesta região 
encontra-se uma das maiores e mais bem conservadas manchas florestais do território 
nacional, composta sobretudo por um misto de sobreiros e pinheiros. O concelho é 
atravessado pelo rio Sorraia e pelo seu principal afluente, a ribeira do Divor – ambos 
oscursos de água são ladeados por galerias ripícolas bem desenvolvidas. Numa grande 
parte do concelho, a densidade de ocupação humana é muito baixa, o que faz desta 
uma zona particularmente tranquila, bastante propícia à observação de aves. 

 

Uma grande parte do concelho de Coruche encontra-se coberta por matas mistas de pinheiro e sobreiro 

VISITA: 

Toda a área é percorrida por uma rede de estradas de terra batida que são facilmente 
acessíveis por automóvel. O percurso aqui sugerido, com cerca de 65 km de extensão, 
permite percorrer algumas dessas estradas e pode ser realizado em ambos os 
sentidos. Para melhor observar as várias espécies, poderá optar-se por realizar 
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pequenos percursos a pé ou pontos de paragem. O percurso poder 
 

Realizando o percurso no sentido dos ponteiros do relógio, deverá começar-se em 
Coruche e sair em direcção a leste, tomando a estrada para Erra. Os primeiros 10 km 
são alfaltados e a estrada segue a várzea do Sorraia. Ao longo deste troço é possível 
observar facilmente espécies típicas de zonas abertas, como a garça-boieira, o abibe, a 
cotovia-de-poupa e o picanço-real. Ao longo das valas observa-se, por vezes, o bengali-
vermelho. 

 

Itinerário de visita sugerido para observar aves na região de Coruche (adaptado de Google Maps) 

A seguir a Erra, a estrada vira para norte e começa a subir - entramos agora na zona 
florestal, que aqui é composta por bosquetes de pinheiro, eucalipto e sobreiro. A 
estrada dexia de ser asfaltada e a densidade de tráfego é muito reduzida, pelo que 
esta é uma zona pouco perturbada. Adicionalmente, apresenta o atractivo de ter 
poucas vedações, permitindo uma grande liberdade de movimentos. Esta parte do 
percurso é especialmente favorável para encontrar passeriformes florestais, 
destacando-se a trepadeira-azul e a cotovia-arbórea, que na Primavera podem ser 
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ouvidas a cantar com frequência. O percurso passa por Feixe (um pequeno lugar com 
apenas três casas) e pelo radar meteorológico da Cruz do Leão. Uma visita nocturna a 
este local permitirá facilmente ouvir a coruja-do-mato e, na Primavera, o noitibó-de-
nuca-vermelha. 

Ao fim de mais alguns quilómetros, surge um cruzamento, com a indicação "Santa 
Justa", devendo seguir-se esta estrada até à localidade com o mesmo nome. 
Seguidamente passamos a estreita ponte sobre o rio Sorraia, onde vale a pena fazer 
uma paragem (de preferência na margem sul, onde a luz é mais favorável). Este local é 
frequentado por inúmeras aves aquáticas e ribeirinhas, destacando-se: na Primavera, a 
andorinha-das-barreiras, o borrelho-pequeno-de-coleira e o rouxinol-grande-dos-
caniços; no Inverno, a petinha-ribeirinha e o guincho-comum; e em qualquer época do 
ano, a garça-real, a garça-branca-pequena, o rouxinol-bravo e o exótico bico-de-lacre. 

Depois de passar o Couço, segue mais ou menos a direito atravessando uma zona 
florestal um pouco menos densa; apos alguns quilómetros, o caminho começa a descer 
e cruza transversalmente a ribeira do Divor, numa ponte que se encontra em mau 
estado mas que geralmente pode ser atravessada de automóvel. Neste local a ribeira é 
larga e tem zonas de cascalheira, sendo habitual ver-se aqui o borrelho-pequeno-de-
coleira e a andorinha-das-barreiras. 

O percurso prossegue novamente por zonas de montado. Aqui é possivel encontrar a 
felosa de Bonelli, o rabirruivo-de-testa-branca e o pica-pau-malhado-pequeno, 
juntamente com outras espécies mais comuns. Ao fim de mais alguns km surge um 
pequeno açude, que alberga galinha-d’água e, por vezes, garças. No final do percurso 
aparece um pequeno troço asfaltado, chegando-se então a Santana do Mato, onde é 
possível regressar a Coruche pela N114. 

Melhor época: Primavera (Março a Junho) 

Concelho: Coruche 

Onde fica: No extremo sueste do Ribatejo, quase na transição para o Alto Alentejo. O 
concelho é servido por várias estradas nacionais importantes, destacando-se a N114 
que liga Santarém a Montemor-o-Novo, a N119 que faz a ligação ao Montijo e a Lisboa 
e a N251 que segue para leste até Mora e Vimieiro. 
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