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Esta foi uma excursão de quatro dias (três noites) ao Douro Internacional, organizada pela
SPEA. Utilizámos como base o hotel rural El Corazón de las Arribes, em Aldeadávila de la
Ribera, para explorar os parques naturais dos dois lados da fronteira. Foi observado um total
de 79 espécies de aves.

ITINERÀRIO
Dia 0 – Quinta-feira, dia 12 de Junho: Viagem Lisboa–Aldeadávilla de la Ribera
Trocar a noite de Santo António por um fim-de-semana com a natureza não é fácil,
particularmente em Lisboa. Mas um grupo de valentes sócios da SPEA conseguiu realizar
esta proeza. Saímos à hora marcada defronte à sede da SPEA, duas carrinhas, dois
condutores e nove participantes. A Vanessa conduziu directamente para o restaurante, em
Castelo Branco, e eu fiz uma escala no Entroncamento para recolher mais dois
participantes. Ao todo éramos 13 e estávamos todos às 20:30h no Telheiro do Abílio, à
entrada de Castelo Branco, para um jantar mais ou menos pré-combinado. A coisa correu
bem, a comida era boa, a conversa também e pouco depois das 22:00h estávamos
novamente na estrada, rumo a Vilar Formoso. Fizemos uma paragem técnica para
combustível e água em Fuente de Oñoro, já do outro lado da fronteira, e seguimos, porque
se fazia muito tarde. Chegamos ao hotel já passava da 2:00h em Espanha, cansados mas
inteiros. Grande mérito da Vanessa, na condução inaugural de uma carrinha de nove
lugares, e do João, na conversa para me manter acordado. O hotel era pequeno, mas muito
confortável, e ainda cheirava a novo. A Susana fez o favor de nos esperar até aquela hora e
tinha já as chaves prontas para todos. Fomos rapidamente dormir, que daí a pouco o vale
do Douro esperava por nós.
Dia 1 – Sexta-feira, dia 13 de Junho: Pozo de los Humos e passeio de barco no Douro
Este foi o dia em que começamos a observar aves. Primeiro dissemos olá ao Paulo e á
Elisa, que já estavam no hotel quando chegámos. Depois de um pequeno-almoço tardio e
espanhol (quer dizer frugal), seguimos para Masueco, em pleno Parque Natural de los
Arribes del Duero, para explorar uma parte do vale do rio Uces. Descemos para o rio numa
parte do percurso pedestre do Pozo de los Humos e as aves não tardaram. Vimos os
primeiros grifos, um britango, um açor, bons números de rola-brava, papa-figos, toutinegrade-bigodes e estrelinha-real, entre muitas borboletas e bastante calor. Logo na primeira
manhã, deu para perceber que o calor iria apertar bastante. Chegados ao rio pudemos
descansar o espírito com a vista para a espectacular queda de água do Pozo de los Humos.
Entre as fotografias, as andorinhas-das-rochas e as libélulas, ainda houve oportunidade
para alguns se refrescarem no rio, quase ao estilo “miss t-shirt molhada”. Não foi de certo
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má ideia, porque havia que subir o trilho para trás até ás carrinhas. Na subida, apareceu um
gavião e um casal de cias, que possibilitou fotos a curta distância. A custo chegamos às
carrinhas, já com as pernas a pedir descanso e o estômago a pedir bocadillos. Fizemos a
estrada de volta para Aldeadávila, com uma curta paragem junto à igreja de Masueco, para
admirar o “enxame” de andorinhões-pretos que ali nidifica e para comprovar se as árvores
carregadas de frutos eram cerejas ou ginjas. A prova não foi unânime, mas inclinou-se para
a ginja.

Cia (Emberiza cia), no percurso
do Pozo de los Humos. Foto:
Carlos Miravent Tavares

Daí a alguns minutos chegámos no merendero do pueblo de ENDESA, um pequeno planalto
com vista para o Douro, com pinheiros frondosos, que proporcionavam uma sombra fresca
sobre bancos, mesas e assadores de granito. Portanto, um parque de merendas a preceito.
Não necessitamos de assar nada, porque os nossos bocadillos já vinham preparados. Não
eram maus, para além do pão em demasia. Durante a merenda apareceram vários
charnecos, um picanço-barreteiro e duas andorinhas-dáuricas. Depois do repasto e do
descanso fomos espreitar ao Mirador del Freile, um enorme precipício sobre o Douro, de
onde saíram muitos grifos e algumas gralhas-de-bico-vermelho. Mas estava calor e era hora
de café e refrescos. Por isso, voltamos a Aldeadávila e fomos mais ou menos directos ao
bar das piscinas, para WC e bebidas.
Depois do café, os mais de 35º Célsius da rua, tornavam relutante a saída. Mas lá fomos
visitar um alimentador de abutres a sul, o muladar de los Encinares. Mas não havia nada
dentro, nem carcaças, nem abutres. Mesmo assim, vimos um britango muito perto e uma
das cenas mais selvagens da excursão. Num bebedouro de granito, que estava cheio de
água e de vegetação aquática, observámos como uma cobra-d’água-viperina puxava uma
enorme rã-verde para fora de água. Enquanto a parte masculina do grupo tirava fotos ao
acontecimento saído do BBC Vida Selvagem, a parte feminina condoía-se com o desespero
da rã. Numa dada altura a bicharoca tentou libertar-se da cobra, deu um puxão com uma
das patas traseiras e coaxou. O coaxar chegou ao coração feminino como um pedido de
ajuda, e aquele acorreu a libertar a rã, perante o desespero dos homens e a perplexidade da
cobra. Esta última ficou a olhar de dentro de água, assim como quem pergunta “mas porquê
a minha refeição, que custou tanto a agarrar?” Mas como dizem em Espanha, “no pasa
nada”, e lá fomos numa amena cavaqueira, discutindo e rindo sobre o assunto. Chegados
ás carrinhas, conduzimos para o porto fluvial, que era quase hora do passeio de barco.
Chegados ao porto fluvial embarcamos no Corazón de las Arribes, nós e mais umas 30
pessoas. O barco era grande e envidraçado. Com o calor que fazia dava a sensação de
estar a entrar numa estufa quente. Lá fomos pelo Douro a baixo, tripulados pelo Manolo e
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ciceroneados pela Susana. Ficamos a saber tudo sobre a história da barragem de
Aldeadávila e sobre a vida dos cabreiros, bem como um pouco da geologia e da ornitologia
desta parte do canhão do Douro. A paisagem era magnífica e tiramos quantas fotos
pudemos, algumas à revelia dos rígidos comandos da tripulação. Durante o passeio que
durou hora e meia, vimos mais de 70 grifos, duas águias-reais, dois ninhos de cegonhapreta, com pintos, e um ninho de britango, com adulto a incubar. De volta ao ancoradouro,
dispusemos ainda de meia hora antes de regressar ao hotel. Era tempo livre, para cada um
usar como quisesse. Houve quem se sentasse à sombra a contemplar o rio, outros foram
fotografar borboletas. Mas a Vanessa, empurrada pelo calor do dia, mergulhou no rio, sem
equipamento de mergulho, segundo relatos de quem estava mais perto. Daí a meia hora
seguimos de regresso ao hotel.
Ao jantar estávamos todos mais frescos, felizes e conversadores. A refeição começou bem
com um melão delicioso, acompanhado de presunto saboroso. Depois vieram uns
calamares desacompanhados. Tivemos de pedir umas saladas para acompanhar os ditos.
Para finalizar, tínhamos arroz doce ou fruta da época, que verificamos que não era da
época. O jantar finalizou com a lista das espécies observadas, que é sempre um dos
momentos altos do dia. Mas este dia ainda não tinha acabado. Depois do jantar houve um
passeio opcional pela aldeia, para tentar ouvir aves nocturnas. Andamos por ali uma hora,
mas não ouvimos nada. Para compensar encontrámos a tal fruta da época, umas cerejeiras
carregadas de belos e saborosos frutos, que fizeram as delícias dos passeantes. Ou seja,
um dia em grande, que acabou em grande, e fomos todos dormir com a boca doce.

O momento da “cobra e
da rã”. Foto: Francisco
Ramos

Dia 2 – Sábado, dia 14 de Junho – Penedo Durão, Ribeira do Mosteiro e Fermoselle
O dia começou cedo, com o pequeno-almoço às seis e meia. Adivinhava-se outro dia
escaldante, pelo que saímos às sete e um quarto em direcção a Portugal, para explorar a
zona sul do Parque Natural do Douro Internacional. Logo à saída de Aldeadávila parámos
para observar e fotografar duas águas-cobreiras, pousadas em postes eléctricos a escassas
dezenas de metros da estrada. A meio da viagem, na entrada de uma aldeia, havia grifos,
britangos e poupas pousados no chão e nos postes, providenciando mais um momento de
observação e fotografia. Chegamos ao Penedo Durão já eram quase nove horas. Mas os
matos e penhascos do planalto estavam muito calmos. Para além de várias toutinegras-domato, um britango, um falcão-peregrino e um corvo, não vimos mais nada. Depois de andar
a pé cerca de uma hora, decidimos avançar mais um pouco nas carrinhas. Numa segunda
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paragem na direcção de Barca d’Alva vimos um melro-azul e numa segunda paragem
alguns viram chasco-preto, mas de fugida. As aves portuguesas não estavam a colaborar.
Por isso, fomos ver outro sítio, mais a Sul. Já na ribeira do Mosteiro, com as suas fragas
avassaladoras, as aves continuavam a não colaborar. Ouviam-se vários pardais-franceses e
papa-figos, mas não se via nenhum. Como o calor apertava e já passava do meio-dia,
decidimos procurar um local para piquenique. Também não se revelou tarefa fácil, mas lá
acabamos por encontrar um sítio ensombrado junto à foz da ribeira, onde pudemos
“bocadilhar”. Durante o almoço cinco espécies marcaram presença, o grifo, a rola-brava, o
guarda-rios, o papa-figos, e os dois cães do pastor, de volta das sobras dos bocadillos.

Águia-cobreira Circaetus gallicus.
Foto: Carlos Miravent Tavares

Depois de almoço, o calor era mais do que muito, por isso optámos por regressar a
Aldeadávila e fazer uma paragem no hotel, para descanso. No caminho de volta parámos no
Barruecopardo para café, gelados e WC. Já a meio da tarde, depois de um merecido
descanso, seguimos para Norte na direcção de Fermoselle, onde tínhamos agendado uma
visita ao centro de visitantes do Parque Natural de los Arribes del Duero. Pelo caminho
observámos britango, milhafre-real, águia-calçada e tordeia. Admirámos a paisagem do
magnífico vale do rio Tormes, uma área de extensos carvalhais e fraguedos que convidava
a uma exploração depois da visita a Fermoselle. Chegados ao centro, no antigo convento de
San Francisco, muito bem recuperado, fomos calorosamente recebidos pelo pessoal do
parque. A Maribel levou-nos pelos espaços do centro, uns mais museológicos e outros mais
interpretativos da natureza da região. A exposição é muito informativa e apelativa, em
termos de conteúdos e design. Ficámos a saber sobre a história do convento, sobre os
habitats e espécies do parque, dentro e fora de água, e sobre as actividades tradicionais e a
sua relação com o meio. Pontos altos, foram os modelos de aves, em particular o de águiaperdigueira e de cegonha-preta , os jardins e os canteiros de plantas aromáticas, de onde
apareceu uma família de escrevedeiras, que permitiu excelentes observações. Depois da
compra de alguns recuerdos e das despedidas, tivemos uma pequena discussão para
escolher entre cañas e observação de aves. A observação de aves ganhou por maioria
absoluta, pelo que seguimos na direcção do vale do Tormes. Depois da ponte sobre o rio,
estacionámos numa pequena área de recreio e iniciámos um passeio pelos matos e
bosques. Mas o calor ainda apertava, e as aves estavam muito paradas. Para além de
alguns papa-figos e duas felosinhas-comuns, nada mais aconteceu durante quase uma
hora. Já estávamos de volta para as carrinhas, quando apareceram as aves do dia. Um
casal de águias-perdigueiras apareceu na encosta oposta do rio e permaneceu á vista
durante alguns minutos. Infelizmente, por causa do calor, alguns de nós demoraram a
chegar ao ponto de observação e viram as águias quando já estavam longe. Seguimos para
o hotel onde nos esperava um jantar de salada mista, entrecosto, batata-frita, boa
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disposição e alguma troca de pontos de vista sobre as touradas. A boa disposição continuou
para a última actividade do dia, a lista das aves observadas. Por fim, despedimo-nos do
Paulo e da Elisa, que já não estariam connosco no dia seguinte, e fomos dormir na
esperança de um tempo mais fresco.

Olhando o céu no
Penedo Durão. Foto:
Carlos Miravent Tavares

Dia 3 – Domingo, dia 15 de Junho – Faia Brava e regresso a Lisboa
A alvorada foi madrugadora, mas com os atrasos e as malas, saímos já passava das oito.
Rumámos a sul, na direcção de Figueira de Castelo Rodrigo, para uma visita matinal à
Reserva Natural da Faia Brava. Chegámos a Algodres já eram quase dez e tínhamos o João
à nossa espera. Houve tempo para WC e uma bebida rápida e seguimos a pé na direcção
da reserva. Deparámos com uma paisagem já muito seca e rapidamente o vento fresco deu
lugar ao calor tórrido. No passeio de mais de duas horas, vimos poucas espécies de aves.
Os grifos, abelharucos, charnecos e picanços-barreteiros foram as mais comuns, mas vimos
também águia-calçada, felosa-poliglota e toutinegra-real. Vimos também um casal de
lagartixas enamoradas. O João foi um excelente cicerone, mostrando e explicando um
pouco do projecto da Faia Brava. Num ápice era hora de almoço. Demos um salto à Sede
de Associação Transumância e Natureza, para comprar azeite e amêndoas da Faia Brava,
despedimo-nos do João e fomos piquenicar.

A caminho da Faia Brava.
Foto: DLeitão
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Almoçamos num parque de merendas às portas de Figueira e tomamos café num
intermarché próximo. Partimos cerca das 13:30, para uma viagem de quatro horas até
Lisboa. As carrinhas agora viajavam de forma independente. A Vanessa foi directa para
Lisboa e eu fiz uma paragem no Entroncamento, para deixar o Manuel e a Anne. A viagem
correu sem sobressaltos e chegámos a Lisboa cerca da 18h, com 36ºC. Foi uma aventura
ornitológica agradável, prejudicada pelo calor, mas beneficiada pela tradicional boa
disposição dos sócios da SPEA.

Lista das aves (79 espécies):
Cegonha-preta
Cegonha-branca
Milhafre-preto
Milhafre-real
Britango
Grifo
Águia-cobreira
Gavião
Açor
Águia-d’asa-redonda
Águia-real
Águia-perdigueira
Águia-calçada
Peneireiro-vulgar
Falcão-peregrino
Perdiz
Codorniz
Pombo-torcaz
Rola-turca
Rola-brava
Cuco
Andorinhão-preto
Guarda-rios
Abelharuco
Poupa
Calhandrinha
Cotovia-escura
Cotovia-dos-bosques
Andorinha-das-rochas
Andorinha-das-barreiras
Andorinha-daurica
Andorinha-das-chaminés
Andorinha-dos-beirais
Alvéola-branca
Alvéola-amarela
Carriça
Pisco-de-peito-ruivo
Rouxinol
Rabirruivo-preto
Cartaxo
Chasco-preto
Melro-azul
Melro-comum

Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Milvus milvus
Milvus migrans
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Accipiter nisus
Accipitar gentilis
Buteo buteo
Aquila chrysaetus
Aquila fasciata
Hieraaetus pennatus
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Hirundo rupestris
Riparia riparia
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba
Motacilla flava
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe leucura
Monticola solitarius
Turdus merula

Foto: Paulo Guerra
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Tordeia
Fuinha-dos-juncos
Felosa-poliglota
Felosinha-comum
Felosa-de-papo-branco
Toutinegra-do-mato
Toutinegra-de-bigodes
Toutinegra-dos-valados
Toutinegra-real
Toutinegra-de-barrete
Estrelinha-real
Taralhão–cinzento
Chapim-rabilongo
Chapim-carvoeiro
Chapim-real
Chapim-azul
Trepadeira
Picanço-barreteiro
Papa-figos
Gaio
Charneco
Pega
Gralha-de-bico-vermelho
Corvo
Estorninho
Pardal
Pardal-francês
Tentilhão
Verdilhão
Pintassilgo
Pintarroxo
Chamariz
Escrevedeira
Cia
Trigueirão

Turdus viscivorus
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Phylloscopus collybita
Phylloscopus bonelli
Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia hortensis
Sylvia atricapilla
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Aegithalus caudatus
Parus ater
Parus major
Parus caeruleus
Certhia brachydactyla
Lanius senator
Oriolus oriolus
Garrulus glandarius
Cyanopica cyaneus
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus corax
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Petronia petronia africana
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Serinus serinus
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza calandra

Lista dos répteis e anfíbios (3 espécies):
Rana perezi
Rã-verde
Psammodromus algirus
Lagartixa-do-mato
Natrix maura
Cobra-d’água-viperina

Foto: Carlos Miravent Tavares

Foto: Carlos Miravent Tavares

Lista das borboletas diurnas (17 espécies):
Iphiclides feisthamnelli
Zebra
Papilio machaon
Cauda-de-andorinha
Leptidea sinapis
Colias croceus
Amarela
Gonepteryx rhamni
Borboleta-limão
Laeosopis roboris
Lycaena alciphron
Satyrium ilicis/S. esculi
Aricia cramera
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Inachis io
Limenitis reducta
Argynnis pandora
Issoria lathonia
Melanargia lachensis
Melanargia ines
Lasiommata megera
Pyronia bathseba

Pavão-diurno
Foto: Paulo Guerra

Borboleta-madre-pérola

Lista das libélulas e libelinhas (4 espécies):
Calopteryx virgo
Donzelinha
Onychogomphus forcipatus
Cordulegaster boltonii
Libellula depressa

Contactos:
domingos.leitao@spea.pt
alexandra.lopes@spea.pt
www.spea.pt

Picón de Felipe, um monólito de granito com 300m, desde o fundo do Douro até ao topo. Foto: DLeitão

FIM
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