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INTRODUÇÃO

O presente Guia de Campo preparado pela equipa do projeto Life CWR, pretende ser
um simples e eficiente instrumento de campo, para todos os que gostam de observar
aves no seu meio natural. Está organizado para facilitar o encontro com as espécies
mais interessantes que residem/ visitam os pauis da Praia da Vitória, reunindo, um
conjunto de informações sobre cada espécie. Em complemtento a descrição dos três
pauis da Cidade da Praia da Vitória: O Paul da Praia da Vitória, Paul do Belo Jardim e
o Paul da Pedreira do Cabo da Praia integram a Infraestrutura Verde Húmida Costeira
da Praia da Vitória.
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PROJETO LIFE CWR
O projeto Life CWR (Restauro Ecológico e Conservação da Infraestrutura Verde
Húmida Costeira da Praia da Vitória) é um projeto ambiental com o fim de promover
a conservação da paisagem natural, a biodiversidade associada ao complexo de zonas
húmidas que integram a orla costeira da Praia da Vitória.
Concretamente os espaços de intervenção deste projeto são, o Paul da Praia da
Vitória, o Paul do Belo Jardim e o Paul da Pedreira do Cabo da Praia. O objetivo é o
restauro, a recuperação e o reordenamento destas zonas. Ao melhorar estas áreas
espera-se um aumento da biodiversidade a elas associadas. Estas zonas húmidas, que
sofreram fortes pressões decorrentes da atividade humana, são ecossistemas com
uma grande resiliência, o que lhes permite recuperar a sua funcionalidade. Após a
diminuição/ eliminação do fator stressante, a melhoria das condições ambientais
destas áreas permitirá um aumento da biodiversidade e potenciará a presença de
espécies de avifauna migradora, o que levará a um maior número de visitas de
turistas, ligados à prática do birdwatching. Consequentemente, haverá um aumento
do crescimento da economia local, desde que seja posto em prática o
empreendedorismo ambiental, com o desenvolvimento de atividades logísticas e de
cariz cultural ligado ao apoio desta atividade. Este projeto tem como objetivo
envolver a população no processo de recuperação destes ecossistemas na perspetiva
de que só se valoriza o que se conhece. Serão desenvolvidas ao longo do período de
duração deste projeto atividades de sensibilização ambiental que contribuiram para o
desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e respeitadora do valor do
património ambiental e desperta para a oportunidade de desenvolvimento
sustentável que o território onde vivem lhes oferece.
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PERCURSO ECOLÓGICO

O percurso da infraestrutura verde húmida da Praia da Vitória inicia-se junto ao
Paul da Praia da Vitória (1), onde é possível observar várias espécies de aves,
nomeadamente patos, garças, galinhas d’água e galeirões. O percurso continua
seguindo em direção à marina, onde virando-se à direita se prossegue junto ao
mar pela Muralha e Avenida Marginal, até encontrar a rotunda da Boavista, onde
se deve virar à esquerda. Caminhando aproximadamente 1000 metros, é possível
disfrutar da observação de aves no Paul do Belo Jardim (2), que se encontra entre a
estrada e a zona balnear da Riviera (3). Nesta zona húmida é possível observar aves
marinhas e algumas limícolas.

É possível, também, observar aves de
outra perspetiva seguindo pelo portão
verde de acesso ao porto de pescas, para
a zona balnear. Regressando ao percurso
inicial, deve-se seguir pela esquerda na
estrada principal, ir até à rotunda, virar
novamente à esquerda, passar pela
entrada do porto comercial (4) e pelo
forte de Santa Catarina (5) e caminhar
até ao parque de combustíveis (6). Ao
chegar ao parque de combustíveis, perto
das rochas que limitam o acesso
automóvel, encontra-se o Paul da
Pedreira do Cabo da Praia (7). Este paul é
considerado o melhor local da Europa
para observação de aves limícolas do
Neoártico e do Paleoártico Ocidental,
sendo possível observar patos, garças e
aves marinhas.

FIGURA 1. Mapa do Percurso Ecológico da Infraestrutura 

Verde Húmida da Praia da Vitória. Fonte: Projeto LIFE CWR.

2



PAUL DA PRAIA DA VITÓRIA
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O Paul da Praia terá sido em tempos uma laguna de grandes proporções. Segundo
a história, o Paul era separado do mar por um grande complexo dunar, onde por
subida do nível freático ou entrada de água do mar, se formavam complexos
lagunares de água salobra que albergavam grande diversidade biológica. A relação
da cidade da Praia da Vitória com o Paul é uma história de cinco séculos de
esforços de o fazer desaparecer.
Desde a época de colonização que o Paul é considerado um risco à saúde, devido à
degradação ambiental que rapidamente sofreu, e devido ao perigo que
representava. Apesar de a cidade da Praia ter crescido de costas voltadas para o
Paul, muitos habitantes recordam-no como sendo fonte de subsistência,
favorecendo a captura de sardinhas, tainhas e pequenas enguias.
O Paul é um ecossistema de elevada produção primária, capaz de servir de suporte
a aves migratórias. Constitui um ponto estratégico para as aves que entram em
rotas marginais nas suas migrações. Desta forma, têm sido registadas presenças de
aves quer do continente europeu quer do continente americano. Algumas das
espécies que podemos encontrar frequentemente neste espaço são, o galeirão
(Fulica atra) e a galinha-d’água (Gallinula chloropus) que ali nidificam.
Simultaneamente, sobretudo em determinadas épocas do ano, podem observar-se
espécies provenientes do continente americano e europeu.
Este espaço desempenha um papel indispensável no ciclo hidrológico, funcionando
como um sistema absorvente das escorrências superficiais da bacia hidrográfica. O
Paul da Praia da Vitória foi classificado em 2012 como zona húmida de importância
internacional pela Convenção de Ramsar.
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PAUL DO BELO JARDIM

P
R

O
JE

TO
LI

FE
 C

W
R

Sublinha-se que o Paul do Belo Jardim terá feito parte do imenso complexo de
zonas húmidas costeiras da Praia da Vitória quando toda esta orla costeira era
constituída por um imenso areal que se iniciava no sopé da serra do facho e se
estendia ininterruptamente até ao Porto Martins. Atualmente situa-se logo atrás
da Praia da Riviera uma pequena praia de areia, que separa este local do mar
através de um resquício de complexo dunar.
O Paul do Belo Jardim é hoje uma zona húmida quase “extinta”, e apenas em anos
muito chuvosos há formação de charcas entre o juncal existente.
É um dos locais mais interessantes para observar aves. Algumas das especialidades
deste local são: borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus), pilrito-
das-praias (Calidris alba), gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis atlantis),
guincho (Larus ridibundus).
Para quem vem da Praia da Vitória, no sentido Cabo da Praia, fica a cerca de 2.5
km, sendo o mesmo acesso, à esquerda, do porto de pesca. Circulando lentamente
e com atenção, começarmos a ver, à esquerda, o juncal entre as pastagens e o mar.
Para quem vem de Angra do Heroísmo, no sentido Praia da Vitória, situa-se a cerca
de 18 km, seguindo sempre a via-rápida, até ao fim, onde aparece a placa
toponímica “Cabo da Praia”.
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PAUL DA PEDREIRA DO CABO DA PRAIA
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O Paul da Pedreira do Cabo da Praia é uma zona húmida que teve como origem a
exploração da pedreira do Cabo da Praia, nos anos 80, cujos inertes se destinaram
principalmente à construção do Porto Oceânico da Praia da Vitória.
Esta zona húmida define-se como sendo uma área de cota próxima do nível da
água do mar, submerso ou periodicamente inundado por água salgada. A
periodicidade de inundação está ligada às marés, mas também é influenciada pela
precipitação, escorrência de água e água subterrânea. A zona constitui um local de
dinâmica ornitológica, de grande interesse internacional para espécies de aves
aquáticas migratórias.
É considerado por diversos especialistas, como o maior spot no Paleártico
Ocidental para observar espécies de aves migratórias provenientes do Norte da
América. Os meses mais importantes para a observação de limícolas são setembro
e outubro, daí que nesta época ocorram inúmeras visitas de ornitólogos, que
podem observar aves oriundas do Norte da América, África e Europa no mesmo
local.
Das 40 espécies que nidificam nos Açores, 15 fazem-no no Cabo da Praia, o
Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus) é uma delas. Algumas
das espécies mais frequentes encontrar neste espaço são: pilritos das praias
(Calidris alba), rola-do-mar (Arenaria interpres) e o borrelho de coleira
interrompida (Charadrius alexandrinus) tal como foi referido anteriormente.
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NORMAS DE COMPORTAMENTO

A prática da observação de aves é uma atividade relaxante, podendo ser praticada
por qualquer pessoa. O observador de aves deverá obedecer ao princípio básico
que nenhuma ave deve ser perturbada, sendo o mais discreto possível. A visita a
locais onde existem ninhos e crias deverá ser evitada, pois poderá provocar o
insucesso da reprodução.
Todos os observadores de aves devem dar uma imagem responsável e coerente na
sua passagem pelo local. Deverá manter sempre uma certa distância das aves.
É possível observar aves a qualquer hora do dia, até mesmo à noite. No entanto, as
aves estão mais ativas em certos períodos, o que aumenta a probabilidade de
observar mais espécies. O melhor horário para a observação de aves é pela manhã,
entre as 6 e 10h, e ao final da tarde, entre as 15 e 18h. O mais importante é
conhecer a biologia de cada espécie que se pretende observar, anotando
informações antes da observação. Para a observação de aves noturnas, o período
mais indicado é entre o anoitecer e as 21h. Dias chuvosos ou nublados interferem
pouco na atividade das aves, mas ventos fortes podem inibir a atividade da maioria
das espécies.

Utilize roupas com que se sinta leve e
confortável, permitindo-lhe movimentar-se à
vontade. Deve ter em atenção a época do
ano, usando de preferência roupa resistente à
água, e o calçado deverá permitir uma boa
aderência ao terreno.
As cores vivas são de evitar, denunciam a sua
presença e assustam as aves. Leve sempre
um chapéu para o proteger da chuva ou do
sol.
Poderá ser necessário um saco ou mochila,
para poder levar o caderno de campo, o guia
de campo, lanche, protetor solar e o material
ótico para auxiliar na identificação das aves.

VESTUÁRIO
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MATERIAL ÓTICO

É possível observar aves em qualquer local e a qualquer hora do dia, sem o auxílio
de material especializado. No entanto, para facilitar o trabalho e aumentar o
sucesso das observações, devem ser utilizados materiais óticos como binóculos e/
ou telescópio.
Os binóculos são um instrumento de ótica, que possibilita um grande alcance da
visão, fundamental para a identificação das espécies. As principais características
de um binóculo são o seu grau de ampliação e a luminosidade.
O telescópio é uma opção mais dispendiosa mas possibilita um maior grau de
ampliação (entre 20 e 60 vezes), requerendo a utilização do tripé. Não permite a
eficaz observação de aves em voo, mas para aves pousadas é o ideal.

A
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AVES
Nos Açores nidificam cerca de 40 espécies de aves. A lista total de espécies
observada até à data ronda as 400. Na avifauna açoriana destacam-se a águia-
d’asa-redonda (Buteo Buteo rothschildi) única ave de rapina presente no
arquipélago, com exceção das Flores e Corvo, o pombo-torcaz (Columba
palumbus azoricus), o canário-da-terra (Serinus canaria) e diversas aves marinhas
como o cagarro (Calonectris d. borealis) cuja maior parte da população mundial
nidifica no arquipélago, o garajau-rosado (Sterna dougallii) cuja maior parte da
população europeia nidifica nos Açores, gaivotas-de-patas-amarelas (Larus
michahellis atlantis).
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TOPOGRAFIA DAS AVES

Coroa

Fronte

Narinas

Mento

Garganta

Peito

Flancos

Abdómen

Tarso

Coxa (tíbia)
Cauda 

(Retrizes)

Uropígio

Nuca

Manto

Dorso

Anel orbital

Penas Terciárias

Penas Secundárias

Penas Primárias
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Anas acuta
ARRÁBIO

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características: É um pato estreito e
elegante. O seu comprimento varia
entre os 53 e 70 cm. De asas longas,
estreitas e pontiagudas, pescoço
longo e cabeça pequena. O seu voo é
rápido. Emite um assobio curto e
límpido. Reproduz-se em lagos e em
espaços de baixa altitude.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.

ORDEM ANSERIFORMES

É uma ordem de aves aquáticas que contêm 161 espécies. Esta
ordem inclui aves como patos, gansos e cisnes. É uma ordem
que atualmente se distribui por todo o mundo. O grupo inclui
algumas espécies domesticadas pelo Homem para a
exploração de carne, peixe ou ovos. Muitas dessas espécies
são consideradas especialidades gastronómicas.
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Anas clypeata
PATO-COLHEREIRO

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características: Comprimento entre
os 44 e os 52 cm. Em Portugal existe
uma pequena população residente,
em perigo, inferior a 50 indivíduos. Na
Europa é considerada uma espécie
em declínio. Habita em zonas
húmidas de água doce permanente.
Durante o inverno é habitual observá-
la em estuários, em lagoas costeiras e
pauis.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.
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Anas americana
PIADEIRA-AMERICANA

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características:. Espécie americana
com um comprimento médio entre os
48 e 56 cm. Tem a mesma forma e
dimensão que a piadeira-comum,
tendo ambas a cabeça arredondada e
a cauda pontiaguda, embora a cabeça
desta pareça um pouco maior, com a
frente mais alta e nuca mais espessa.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.
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Anas discors
PATO-D’ASA-AZUL

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características: É uma espécie
americana. Tem um comprimento
entre os 37 e os 41 cm. O abdómen é
malhado de castanho, tem patas
esverdeadas ou amarelo pouco vivo.
Tem uma coloração azul que se destaca
principalmente em voo na face
superior da parte frontal das asas.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.

Anas crecca
MARREQUINHA

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características: Reproduz-se em
vários meios de água doce e salobra,
optando por lagos ou lagoas. Tem um
comprimento que varia entre os 34 e
os 38 cm. É um pato pequeno, com
asas estreitas e pontiagudas e com o
pescoço curto.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.
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ORDEM ACCIPITRIFORMES

É uma ordem representada pelas águias e gaviões. Esta está
dividida em 3 famílias, que são caracterizadas pelas suas
adaptações à predação, como por exemplo o bico curvo e
aguçado e garras afiadas. Têm um sentido de visão muito
apurado. Em geral a fêmea é maior que o macho.
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Anas penelope
PIADEIRA

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características: Reproduz-se em lagos e
pântanos. Tem uma dimensão média,
pescoço curto e cabeça arredondada.
Bico pequeno e cauda pontiaguda. A
mancha branca distinta no abdómen
está presente em todas as plumagens.
Comprimento médio entre os 45 e os
51 cm.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.
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ORDEM CHARADRIIFORMES

Esta Ordem inclui aproximadamente 350 espécies distribuídas
por todo o mundo. A maioria dos seus membros vivem nas zonas
costeiras e alimentam-se principalmente de invertebrados.
Algumas são encontradas em alto mar, outras em desertos e
florestas. Segundo a taxonomia tradicional, a ordem é dividida
em três subordens.

Buteo buteo rothschildi
ÁGUIA-D’-ASA-REDONDA

(SUBESPÉCIE ENDÉMICA DOS AÇORES)

Características: Relativamente
comum, sendo a ave de rapina em
maior número na Europa. Reproduz-
se em florestas, campos de cultivo e
pântanos. Alimenta-se de aves,
répteis, anfíbios, insetos e minhocas.
Tem um comprimento variável entre
os 48 e os 56 cm. É uma rapina
média de asas e pescoço largo, com
cauda de tamanho médio

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Calidris alba
PILRITO-DAS-PRAIAS

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR E

INVERNANTE REGULAR)

Características: Tem um comprimento
entre os 20 e 21 cm. Reproduz-se no
Ártico, alimentando-se regularmente
no rebentamento das ondas. Pode ser
confundido com outros Calidris,
devido ao seu comportamento ativo,
mas de dimensão maior e com um
bico mais grosso.

Local de observação: Paul do Belo
Jardim e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.

Arenaria interpres
ROLA-DO-MAR

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR E

INVERNANTE REGULAR)

Características: Reproduz-se em
encostas pedregosas ou em
arquipélagos. São aves cautelosas, com
uma alimentação muito variada. Esta
espécie utiliza o bico para virar as pedras
e as algas de forma a capturar as presas
que por vezes se escondem por baixo.
Nidifica no solo. É uma limícola de
dimensão média, com um comprimento
entre os 21 e os 24 cm, tem um bico
pontiagudo e patas cor-de-laranja.

Local de observação: Paul da Pedreira
do Cabo da Praia.
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Calidris melanotos
PILRITO-DE-COLETE

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR)

Características: Reproduz-se na
América e na Sibéria. Tem um
comprimento entre os 19 e os 23 cm.
É uma ave comum na Grã-Bretanha e
Irlanda. Bico curto e curvado para
baixo, base pálida tendo sempre um
“colar” de riscas bem demarcado. As
patas são pálidas com tons
amarelados.

Local de observação: Paul da Pedreira
do Cabo da Praia.

Calidris canutus
SEIXOEIRA

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR)

Características: Reproduz-se no
Ártico. É uma Invernante de grandes
bandos em áreas interditais e de
bandos pequenos em charcos de
água doce no litoral. É uma limícola
robusta, com um bico direito, grosso
e curto, de patas curtas. Tem um
comprimento entre os 23 e os 26 cm.

Local de observação: Paul da Pedreira
do Cabo da Praia.

15



O
R

D
EM

C
H

A
R

A
D

R
II

FO
R

M
ES

Charadrius alexandrinus
Borrelho-de-coleira-interrompida
(ESPÉCIE NATIVA, RESIDENTE NIDIFICANTE)

Características: Tem um comprimento
entre os 15 e os 17 cm. Reproduz-se
em terrenos com pouca vegetação
perto da costa. Nidifica em solo nu.
Alimentam-se de insetos, crustáceos e
vermes. Pequeno, com pernas
compridas e bico estreito. Em todas as
plumagens apresenta manchas
escuras nos lados.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.

Calidris pusilla
PILRITO-RASTEIRINHO

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR E

INVERNANTE OCASIONAL)

Características: O seu tamanho é
entre os 16 e os 18 cm. Ave
atarracada, de bico curto. Os adultos
tem as pernas pretas, corpo cinza
escuro em cima e por baixo branco.
Reproduz-se na tundra do Sul do
Canadá e Alasca perto de água.
Migram para longas distâncias.

Local de observação: Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Charadrius semipalmatus
BATUÍRA-DE-BANDO

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR

E INVERNANTE REGULAR)

Características: Comprimento entre
os 16 e os 17 cm. Bico grosso e
curto, com base amarela. Em todas
as plumagens tem um anel orbital
fino e esbranquiçado. Tem as partes
inferiores e o colar nucal brancos.
Tem as pernas amarelas.

Local de observação: Paul do Belo
Jardim e Paul da Pedreira do Cabo
da Praia.

Charadrius hiaticula
BORRELHO-GRANDE-DE-COLEIRA

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR)

Características: Tem um
comprimento entre os 17 e os 19 cm.
Reproduz-se em áreas abertas à
beira-mar preferindo lugares
arenosos, onde fazem ninho numa
cova. Na migração pode formar
bandos relativamente extensos.
Alimenta-se de invertebrados de água
doce e salgada.

Local de observação: Paul da Pedreira
do Cabo da Praia.

17



O
R

D
EM

C
H

A
R

A
D

R
II

FO
R

M
ES

Gallinago delicata
NARCEJA-DE-WILSON

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR)

Características: Tem um
comprimento entre os 23 e os 28
cm. Reproduz-se na América do
Norte. É semelhante à narceja
tanto em dimensões como na
forma. As pernas são cinza
esverdeado, o corpo por cima é
malhado e por baixo é branco.
Reproduzem-se em pântanos e na
tundra. Alimentam-se de insetos
e minhocas.

Local de observação: Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.

Chroicocephalus ridibundus
(Larus ridibundus)

GUINCHO

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR

E INVERNANTE REGULAR)
Características: Tem um comprimento
entre os 35 e os 39 cm. Reproduz-se
colonialmente em lagos e pântanos. É
uma ave de pequena dimensão, de
bico e patas avermelhadas. Pode
formar bandos de centenas ou
milhares de indivíduos e mistura-se
frequentemente com outras espécies
de gaivotas.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Larus fuscus
GAIVOTA-DE-ASA-ESCURA

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR

E INVERNANTE REGULAR)

Características: Comprimento médio
entre os 48 e os 56 cm. Reproduz-se
em colónias ao longo da costa. Os
adultos apresentam a plumagem
típica de gaivota: dorso cinzento
escuro, cabeça e peito brancos, patas
amarelo pálido e bico amarelo com
uma pinta que pode ir do vermelho ao
preto.

Local de observação: Paul do Belo
Jardim.

Gallinago gallinago
NARCEJA-COMUM

(SUBESPÉCIE NATIVA, RESIDENTE E

INVERNANTE)
Características: Reproduz-se em
pântanos e em prados húmidos
com vegetação rasteira e densa.
Fazem o ninho escondido na
vegetação. É uma limícola com
média dimensão. Bico direito e
muito longo, patas curtas, cabeça e
corpo com riscas grossas,
plumagem castanha.

Local de observação: Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Larus marinus
GAIVOTÃO-REAL

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características: Tem um
comprimento entre os 61 e os 74
cm. A sua reprodução é feita na
costa ou em lagos. Alimenta-se de
peixes e aves. Constrói ninho em
ilhas ou em locais altos. É a maior
das gaivotas, tem bico pesado,
pescoço espesso, partes superiores
negras e corpo grande.

Local de observação: Paul do Belo
Jardim e Paul da Pedreira do Cabo
da Praia.

Larus hyperboreus
GAIVOTÃO-BRANCO

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características: Comprimento
variável entre os 63 e os 68 cm.
Nidifica isoladamente ou em
colónias dispersas. Possuem penas
primárias esbranquiçadas, partes
superiores cinzentas mais pálidas.
Embora rara, é uma das varias
espécies de gaivotas que ocorrem
com regularidade no arquipélago.
É a maior gaivota que nidifica no
ártico.

Local de observação: Paul do Belo
Jardim.
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Limosa lapponica
FUSELO

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR)

Características: Tem um
comprimento entre os 33 e os 41
cm. Reproduz-se na tundra e na
taiga. Migra sobretudo ao longo da
costa. Quando comparado com o
Milherango, distingue-se por ter as
patas mais curtas, bico mais curto e
ligeiramente curvado para cima,
cauda listrada e asas lisas.

Local de observação: Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.

Larus michahellis atlantis
GAIVOTA-DE-PATAS-AMARELAS

(SUBESPÉCIE ENDÉMICA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Tem um
comprimento que varia entre os 53
e os 58 cm. É uma ave branca, de
asas cinzentas, patas amarelas e
mancha vermelha na ponta do bico.
Alimenta-se de forma oportunista
ingerindo uma grande variedade de
presas.

Local de observação: Paul da Praia
da Vitória, Paul do Belo Jardim e
Paul da Pedreira do Cabo da Praia.
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Numenius phaeopus
MAÇARICO-GALEGO

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR

E INVERNANTE REGULAR)

Características: Ave com um
comprimento variável entre os 37 e os
45 cm. Tem umas pernas longas, bico
comprido e curvado para baixo. A
plumagem é de tom acastanhado,
sendo o abdómen esbranquiçado e as
patas escuras acinzentadas. Reproduz-
se em lodaçais e na tundra.

Local de observação: Paul do Belo
Jardim e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.

Limosa limosa
MILHERANGO

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR)

Características: Tem um
comprimento que varia entre os 37
e os 42 cm. Reproduz-se em prados
húmidos e pântanos. É uma limícola
de médio porte, acastanhada, de
bico comprido e direito. Em voo
destaca-se a barra preta na cauda e
a barra branca alar. Na plumagem de
inverno o dorso é mais liso do que a
do Fuselo.

Local de observação: Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Rissa tridactyla
GAIVOTA-TRIDÁCTILA

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR

E INVERNANTE REGULAR)

Características: É uma gaivota de
pequenas dimensões cujo tamanho pode
variar entre os 37 e os 42 cm. Ave
normalmente avistada perto do mar.
Alimenta-se de invertebrados e de
peixes. As patas são curtas e pretas, tem
o bico amarelo e pontiagudo. Os adultos
apresentam um manto cinzento liso
contrastando com as partes inferiores
brancas e pontas das asas pretas.

Local de observação: Paul do Belo
Jardim.

Pluvialis squatarola
TARAMBOLA-CINZENTA

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR

E INVERNANTE REGULAR)

Características: Tem um comprimento que
varia entre os 26 e os 29 cm. Reproduz-se
no Ártico. É uma ave robusta, com uma
postura mais curvada, de pernas
compridas, bico curto e forte e plumagem
de coloração acinzentada. No verão, a
plumagem apresenta uma máscara preta
que se estende pela garganta, peito e
abdómen, que contrasta com os flancos
brancos e com a malha branca-preta no
dorso e asas.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Sterna hirundo
GARAJAU-COMUM

(SUBESPÉCIE NATIVA, ESTIVAL, 
NIDIFICANTE E COLONIAL)

Características: Tem um
comprimento que varia entre os 34
e os 37 cm. Alimenta-se de peixes. É
uma pequena ave costeira, de bico e
patas avermelhadas e com cauda
bifurcada. Pode ser encontrada em
alto mar ou a pescar em zonas
costeiras.

Local de observação: Paul da Praia
da Vitória, Paul do Belo Jardim e
Paul da Pedreira do Cabo da Praia.

Sterna dougalli
GARAJAU ROSADO

(SUBESPÉCIE NATIVA, ESTIVAL, NIDIFICANTE)

Características: Tem um comprimento
que varia entre os 33 e os 36 cm.
Reproduz-se em colónias na costa ou em
praias. É uma ave pouco abundante.
Nidifica frequentemente em buracos. As
partes superiores são cinzento-pálidas e
as partes inferiores da plumagem
parecem brancas. O bico é totalmente
preto ou com a base vermelha, as patas
são longas e vermelho vivo. As retrizes
são compridas e flexíveis.

Local de observação: Paul do Belo Jardim
e Paul da Pedreira do Cabo da Praia.
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Tringa nebularia
PERNA-VERDE

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR)

Características: Tem um comprimento
entre os 30 e os 35 cm. É uma limícola
de média dimensão e geralmente
solitária. Maior que o perna-vermelha,
distingue-se desta espécie sobretudo
pela plumagem mais clara,
destacando-se as partes superiores
acinzentadas. As patas são verdes e o
bico é ligeiramente curvado para
cima.

Local de observação: Paul da Pedreira
do Cabo da Praia.

Tringa flavipes
PERNA-AMARELA-PEQUENA

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR)

Características: Tem um comprimento
que pode variar entre os 23 e os 25 cm.
Reproduz-se na América do Norte.
Encontra-se em pântanos com erva
baixa, distingue-se pelas suas patas
amarelas e pela ausência de barra
branca nas secundárias. Tem um
pescoço comprido, estrutura robusta e
asas e patas compridas.

Local de observação: Paul da Pedreira
do Cabo da Praia.
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ORDEM COLUMBIFORMES

Esta ordem é a ordem das pombas e das rolas. Estas são aves
com uma vasta distribuição geográfica, sendo algumas espécies
bastante comuns no meio urbano. Entre as caraterísticas físicas
mais comuns estão a cabeça relativamente pequena em relação
ao corpo, o bico curto, dedos moles e desenvolvidos. A
plumagem é rica em pó, que substitui a secreção da glândula
uropigeana (responsável pela formação do muco, utilizado pelas
aves para proteção impermeabilizante das penas). São
geralmente granívoros, sendo dispersores dos vegetais dos
quais se alimentam.

Columba livia atlantis
POMBO-DAS-ROCHAS

(ESPÉCIE INTRODUZIDA, RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Comprimento 30-35 cm.
Reproduz-se em grutas, principalmente no
litoral. Podem ver-se em bandos de voo
muito altos entre as áreas de nidificação e
de alimentação. O dorso e a face superior
das asas são acinzentados. Voo rápido e
forte. Ovos avermelhados e bico escuro.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Columba palumbus azorica
POMBO-TORCAZ

(SUBESPÉCIE ENDÉMICA DOS AÇORES)

Características: Comprimento entre
os 38 e os 43 cm. É a espécie
europeia de pombo mais comum. As
penas são cinzentas na parte
superior. A cauda termina numa faixa
preta ou cinzento-escuro. O bico é
vermelho, curto e fino. Alimentam-se
de sementes e grãos. Nidificam em
ervas e ramos sobre árvores.

Local de observação: Paul da Praia
da Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul
da Pedreira do Cabo da Praia.

Streptopelia decaocto
ROLA-TURCA

(ESPÉCIE INTRODUZIDA, RESIDENTE, 
NIDIFICANTE OCASIONAL)

Características: Ave média, cor de
areia, com extremidades escuras
nas asas, colar preto estreito no
pescoço, olhos escuros e cabeça
pálida. Comprimento variável entre
os 29 e os 33 cm. Esta ave alimenta-
se de insetos e sementes. Reproduz-
se em meios urbanos.

Local de observação: Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.

27



O
R

D
EM

G
A

V
II

FO
R

M
ES

ORDEM GAVIIFORMES

Esta ordem é conhecida também como a ordem das mobelhas,
estas aves aquáticas habitam sobretudo em lagos de água doce
e rios, podendo deslocar-se para zonas costeiras durante a
época de reprodução, os seus ninhos são simples e feitos perto
de água. A sua distribuição geográfica está limitada ao Norte da
Europa e América do Norte. A sua plumagem é preta, branca e
cinza. Alimentam-se de peixe, moluscos e crustáceos que caçam
debaixo de água em mergulhos. As asas estão bem adaptadas
ao voo o que permite que estas aves percorram longas
distâncias. As mobelhas formam casais monogâmicos durante
toda a vida e podem chegar aos 30 anos de idade.

Gavia immer
MOBELHA-GRANDE

(ESPÉCIE INVERNANTE REGULAR)

Características: Comprimento médio
entre os 73 e os 88 cm. Reproduz-se
em lagos grandes e profundos. A sua
maior distribuição é na América do
Norte. Tem uma dimensão grande.
Cabeça grande, pescoço espesso e
patas implantadas bem atrás no corpo.

Local de observação: Paul do Belo
Jardim.
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Fulica atra
GALEIRÃO

(ESPÉCIE NATIVA

E INVERNANTE REGULAR)

Características: Ocorre em todas as
Ilhas dos Açores. É protegida pela
Diretiva Aves. Tem um comprimento
variável entre os 36 e os 38 cm. É uma
ave do tamanho de um pato que
possui plumagem totalmente negra e
bico branco. Habita em zonas húmidas
de água doce, como pauis, lagoas e
barragens.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória.

ORDEM GRUIFORMES

É uma ordem de aves muito diversas que integra 215 espécies,
desde animais domésticos como as galinhas ou os perus, a
espécies cinegéticas como as perdizes ou os faisões. Têm uma
distribuição universal e ocupam uma variedade de habitats. São
aves de pequeno ou médio porte, robustas com asas pequenas e
arredondadas. A sua plumagem é bastante variada. A nível
ecológico são importantes por serem dispersoras de sementes e
fonte de alimento para diversos grupos de predadores.
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Gallinula chloropus
GALINHA-D’ÁGUA

(ESPÉCIE NATIVA, RESIDENTE

E NIDIFICANTE)

Características: Comprimento entre os
27 e os 31 cm. Reproduz-se em lagos,
lagoas, charcos e rios. Geralmente
reservada. Pode ser observada na relva
em espaços abertos ou em prados à
beira-mar. Migram para Oeste e Sul da
Europa, mas reproduzem-se no Norte.
Nidificam em ninho coberto escondido
entre a vegetação. É uma ave escura com
cauda comprida, patas verdes e dedos
grandes. Tem uma linha branca ao longo
os lados do corpo.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.
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ORDEM PASSERIFORMES

Os passeriformes são a maior ordem de aves, tanto em número de espécies, incluem
mais de metade de todas as espécies de aves, como em número de indivíduos. São
aves de pequena e média dimensão, que possuem patas com três dedos para a frente
e um para trás, adaptadas para se empoleirarem nos ramos das aves. A forma do bico
varia bastante, indicando frequentemente os hábitos alimentares da espécie. Os
ninhos dos passeriformes são geralmente em forma de taça. As crias nascem cegas,
desprovidas de penas e raramente com penugem. Dependem dos seus progenitores
durante muito tempo.
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Carduelis carduelis parva 
PINTASSILGO

(ESPÉCIE INTRODUZIDA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Tem um comprimento de
aproximadamente 14 cm. O adulto tem face
vermelha, cabeça preta e asa preta com
barra larga amarela. O juvenil é mais
acastanhado. Alimenta-se de sementes e
reproduz-se em terrenos abertos. Pode ser
vista em parques e jardins. É uma ave
sedentária. Geralmente é observado em
bando após a época de reprodução. É
comum em todo o país.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.

Estrilda astrild
BICO-DE-LACRE

(ESPÉCIE INTRODUZIDA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Comprimento entre
os 11 e os 12 cm. Espécie africana
introduzida na Península Ibérica.
Reproduz-se em canas e juncos. Ave
pequena de bico vermelho. A sua
presença está associada à existência
de água, podendo ocorrer tanto em
zonas húmidas costeiras, como em
ribeiras no interior.

Local de observação: Paul da Praia
da Vitória, Paul da Pedreira do Cabo
da Praia.
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Erithacus rebecula
PISCO-DE-PEITO-RUIVO

(ESPÉCIE NATIVA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: O seu comprimento
varia entre os 12 e os 14 cm.
Reproduz-se perto de vegetação
densa e em áreas abertas. É uma ave
cautelosa, pequena e acastanhada
com um “babete” ruivo, de patas
finas e longas e barra alar amarela
estreita. Esta espécie alimenta-se de
insetos e nidifica em troncos de
árvores.

Local de observação: Paul da Praia
da Vitória.

Motacilla cinerea patriciae
ÁLVEOLA-CINZENTA

(SUBESPÉCIE ENDÉMICA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Esta espécie nidifica
em cavidades de rochas à beira de
água. Os casais reproduzem-se em
cursos de água. As alvéolas são aves
de pequeno porte com um
comprimento entre os 17 e os 20 cm.
De constituição estreita, bico
alongado e fino, próprio para uma
alimentação à base de insetos. As
patas são relativamente longas e
terminam em dedos com garras
compridas.

Local de observação: Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Passer domesticus
PARDAL

(ESPÉCIE INTRODUZIDA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Tem um comprimento
médio entre os 14 e os 16 cm. Reproduz-
se próximo do mar, quer em espaços
rurais, quer em cidades. Ave robusta
com corpo largo, cabeça grande e bico
grosso. O dorso é castanho riscado de
preto intenso. Nidifica em árvores e
debaixo de telhas.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.

Sylvia atricapilla atlantis
TOUTINEGRA-DOS-AÇORES

(SUBESPÉCIE ENDÉMICA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Tem um comprimento
entre os 13 e os 15 cm. Reproduz-se
em bosques, parques e jardins de
grandes arbustos. Tem uma
constituição robusta, as partes
superiores são cinzentas pardas e
inferiores cinzentas claras. Nos machos
o barrete é preto até à parte superior
dos olhos, enquanto nas fêmeas o
barrete é castanho-arruivado.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Serinus canaria 
CANÁRIO-DA-TERRA

(ESPÉCIE ENDÉMICA DA MACARONÉSIA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Reproduz-se na
Madeira, Açores e Canárias. Tem
plumagem acinzentada e castanho claro
nas partes superiores e laterais,
apresentando riscas no dorso. A
garganta, peito e abdómen são
amarelos. O bico é curto, grosso e
rosado. As patas são castanho-rosado.
As fêmeas apresentam uma plumagem
menos colorida.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.

Sturnus vulgaris granti
ESTORNINHO-MALHADO-DOS-AÇORES

(SUBESPÉCIE ENDÉMICA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: Tem um comprimento
entre os 19 e os 22 cm. Nidifica por vezes
em grandes colónias, em buracos de
árvores e muros. Caminha de forma
rápida e agitada em terrenos abertos e
relvados em busca de alimento. Pode ser
confundido com o melro-preto, com
comportamento e cor semelhante. Tem
porém a cauda mais curta e o bico de cor
amarela menos intensa que a do melro.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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Turdus merula azorensis
MELRO-PRETO

(SUBESPÉCIE ENDÉMICA, 
RESIDENTE, NIDIFICANTE)

Características: O macho tem o corpo
preto e o bico amarelo vivo, a fêmea
tem a plumagem castanha e uniforme,
o juvenil é mais claro que a fêmea e
tem manchas estreitas por cima.
Alimenta-se de minhocas, insetos,
bagas e frutos. Reproduz-se em jardins,
bosques e densas florestas.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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ORDEM PELECANIFORMES

É uma ordem de aves distribuídas à escala global que habitam
sobretudo em regiões costeiras marinhas. São aves aquáticas de
médio a grande porte. A plumagem tem coloração muito diversa
de acordo com a espécie e varia entre negra e branca. O pescoço
é comprido na maioria das espécies e as patas são curtas. O bico
é longo e em muitos casos termina num gancho. Grande parte
das espécies desta ordem estão especialmente adaptadas para a
pesca de peixes.
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Ardea cinerea
GARÇA-REAL

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR E

INVERNANTE REGULAR)

Características: Possui plumagem
branca, cinzenta e preta. Tem pernas
altas, pescoço longo, bico longo e
afiado e cabeça branca com uma faixa
negra. Os juvenis apresentam cores
mais claras que os adultos. Habita em
extensões de água doce e em costas
marítimas. O seu comprimento varia
entre os 90 e os 100 cm.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória e Paul da Pedreira do Cabo da
Praia.

Egretta garzetta
GARÇA-BRANCA-PEQUENA

(ESPÉCIE MIGRATÓRIA REGULAR E

INVERNANTE REGULAR)

Características: Garça-branca de
dimensão média. Comprimento que
varia entre os 55 e os 65 cm. Espécie
protegida pela Diretiva Aves. Possui
plumagem branca, bico preto e
pontiagudo, pernas pretas e dedos
amarelos. Habita em portos, costas
rochosas, lagoas com alguma
vegetação e campos inundados.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória, Paul do Belo Jardim e Paul da
Pedreira do Cabo da Praia.
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ORDEM PROCELLARIIFORMES

Ordem de aves marinhas que habitam o oceano aberto.
Caraterizadas por terem o bico longo e encurvado na ponta e
por serem secretores de sal. Tem asas compridas e estreitas, o
que lhes dá uma forma aerodinâmica e minimiza a energia gasta
durante os seus longos voos. A sua plumagem é normalmente
branca, podendo apresentar tons de cinzento ou preto. Tem os
dedos dos pés unidos por membranas interdigitais. Estas aves
alimentam-se em mar alto de cefalópodes e de pequeno peixes.

Calonectris diomedea borealis
CAGARRO

(SUBESPÉCIE NATIVA, 
ESTIVAL NIDIFICANTE)

Características: Comprimento 45-52
cm. Reproduz-se em Ilhas rochosas e
costas escarpadas, principalmente no
Mediterrâneo. Espécie facilmente
distinguível a partir da costa. As asas
são arqueadas, o bico amarelo e o tipo
de voo é característico com arcos
prenunciados sobre o mar.

Local de observação: Paul da Praia da
Vitória.
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• ORDEM ANSERIFORMES

• Anas querquedula (MARRECO);
• Aythya affinis (NEGRELHO-AMERICANO);
• Aythya marila (NEGRELHO);
• Branta canadensis (GANSO-DO-CANADÁ);
• Clangula hyemalis (PATO-RABILONGO);

• ORDEM ACCIPITRIFORMES

• Pandion aliateus (ÁGUIA-PESQUEIRA);
• ORDEM CHARADRIIFORMES

• Actitis hypoleucus (MAÇARICO-DAS-ROCHAS);
• Actitis macularius (MAÇARICO-PINTADO);
• Calidris alpina (PILRITO-DE-PEITO-PRETO);
• Calidris ferruginea (PILRITO-DE-BICO-COMPRIDO);
• Calidris fuscicollis (PILRITO-DE-SOBRE-BRANCO);
• Calidris mauri (PILRITO-MIÚDO);
• Calidris minuta (PILRITO-PEQUENO);
• Calidris minutilla (PILRITO-ANÃO);
• Larus glaucoides (GAIVOTA-BRANCA);
• Limnodromus griseus (MAÇARICO-DE-BICO-CURTO);
• Numenius p. hudsonicus (MAÇARICO-GALEGO-AMERICANO);
• Phalaropus lobatos (FALAROPO-DE-BICO-FINO); 
• Philomachus pugnax (COMBATENTE);
• Pluvialis apricaria (TARAMBOLA-DOURADA);
• Pluvialis dominica (BATUIRUÇU);
• Sterna sandvicensis (GARAJAU-DE-BICO-PRETO);
• Tringa glareola (MAÇARICO-DE-DORSO-MALHADO);
• Tringa totanus (PERNA-VERMELHA);
• Vanellus vanellus (ABIBE);

• ORDEM CICONIIFORMES

• Ardeola ralloides (PAPA-RATOS);
• Plegadis fascinellus (ÍBIS-PRETA);

• ORDEM PASSERIFORMES

• Petrochelidon pyrrhonota (ANDORINHA-DE-TESTA-BRANCA);
• Ordem Phylloscopus collybita (FELOSINHA);
• Plectrophenax nivalis (ESCREVEDEIRA-DAS-NEVES);

• ORDEM PELECANIFORMES

• Casmerodius alba (Egretta alba) (GARÇA-BRANCA-GRANDE).

LISTA DE RARIDADES DA INFRAESTRUTURA VERDE HÚMIDA COSTEIRA DA

PRAIA DA VITÓRIA
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