
 

           Visita de Estudo SPEA a São Miguel 2019 
09 a 14 de junho de 2019 

 

Participantes 

José Graça, Peter Penning, Dina Papadopulos, Jerker Eliasson, Karin 

Hallenborg 

 

Guia SPEA 

      Ana  Mendonça 

 

Organização 

Domingos Leitão, Marta Leocádio, Hugo Sampaio, Azucena de La Cruz e 

Ana Mendonça 

 

        Relatório e listas 

                    Ana Mendonça 

 

Foto da capa 
Priolo (Pyhrrula murina), Ana Mendonça. A ave que todos elegeram como a ave  

na visita a São Miguel 



 

Visita de estudo ornitológico à ilha de São Miguel - Açores, Portugal.    

Datas: 9 a 14 junho de 2019  

  

Os Açores são considerados um paraíso por diversas razões. Estas ilhas situadas no meio do 

Oceano Atlântico, entre a Europa e a América, para além das suas paisagens deslumbrantes que 

apaixonam os amantes da natureza, albergam ainda enormes tesouros no que toca à 

diversidade botânica, de aves e cetáceos. São nove ilhas habitadas, juntamente com uma série 

de ilhéus e rochedos, cujos habitats originais sofreram enormes alterações diretas, bem como a 

introdução de diversas espécies exóticas. Mas grande parte dos valores naturais dos Açores 

ainda se mantém atualmente, com especial destaque para as áreas montanhosas e os 

ecossistemas marinhos. Adicionalmente há mais de uma década que decorrem ações de 

restauro ecológico na floresta Laurissilva e em colónias de aves marinhas, resultando na 

recuperação de áreas prioritárias. 

Nesta visita de estudo, o principal objectivo foi descobrir mais sobre São Miguel, a maior ilha 

dos Açores e seguramente uma das mais ricas em termos de fenómenos geológicos, vulcanismo, 

diversidade de habitats, aves e cetáceos. Passando essencialmente pela observação de aves com 

grande interesse ornitológico como é o caso do priolo (Pyrrhula murina), mas dando a conhecer 

também subespécies residentes, as aves marinhas que nidificam no arquipélago como o cagarro 

(Calonectris burealis) e as narcejas (Gallinago gallinago) como pontos altos. Mas vamos também 

assistir ao vivo a fenómenos vulcânicos, observar cetáceos e ver uma diversidade incrível de 

plantas da floresta Laurissilva. Tudo isto enquanto servidos por bons hotéis e restaurantes

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

O grupo foi composto por 5 participantes onde a variedade de 

nacionalidades contribuiu para a tornar esta visita mais animada 

entre portugueses, holandeses e suecos. No total, foram 

observadas 35 espécies de aves, entre espécies residentes, 

espécies endémicas, aves migradoras, aves marinhas e algumas 

ocasionais consideradas raras nos Açores. 

 

 

 

Dia 9 de junho - Chegada a Ponta Delgada e visita à Lagoa das Furnas  

A parte da manhã do primeiro dia, foi dedicada à recolha dos participantes que na sua maioria 

decidiram chegar antes aos Açores e disfrutar um pouco mais do acolhedor ambiente que a 

cidade de Ponta Delgada oferece aos que a visitam. O primeiro ponto de passagem escolhido foi 

a Gruta do Carvão, uma cavidade vulcânica localizada em Ponta Delgada e que providenciou um 

primeiro contacto com a natureza geológica que marca a ilha de São Miguel. Seguiu-se um 

almoço breve em que se falaram de espectativas, e se reviu o programa previsto para os dias 

seguintes.  Iniciou-se a viagem em direção à Povoação, com passagem na Lagoa das Furnas para 

observação das aves limícolas aí presentes bem como algumas subespécies residentes, com 

destaque para o tentilhão (Fringilla coelebs moreletti). Nesta Lagoa, para além de absortos numa 

lindíssima paisagem e enquadramento geológico da área com passagem nas caldeiras da Lagoa 

das Furnas, o destaque foi para um indivíduo de mergulhão-caçador que fez as delícias dos 

participantes, bem como algumas das subespécies residentes aí presentes. A passagem pela Vila 

das Furnas foi obrigatória, bem como uma prova breve de queijos para abrir o apetite do grupo 

e das águas minerais que aí se podem encontrar. Tendo – se seguido um jantar na Ribeira 

Quente que permitiu relaxar e fazer um apanhado do dia antes do Check in no Hotel do Mar na 

Vila da Povoação.  

 

Dia 10 de junho – Lagoa do Congro e Planalto dos Graminhais.  

Neste segundo dia, a guia introduziu algumas alterações ao 

programa inicial, visto que as condições de acesso ao Vale das 

Lombadas não eram as ideais. Ainda assim, o grupo tinha um 

programa ambicioso que começou com uma visita rápida a um dos 

pontos de paragem obrigatórios na Achada das Furnas. Seguiu-se um 

pequeno percurso pedestre à Lagoa do Congro que para além da sua 

paisagem idílica permitiu ao grupo conhecer um pouco mais sobre a 

geomorfologia dos Açores.  

 

 

Figura 1 - Visita Ornitológica aos 
Açores, São Miguel 2019. 

Figura 2-Lagoa do Congro, um 
maar visitado pelo grupo . 

http://www.hoteldomar.com/hotel-na-povoacaohtml


 

 

Após um almoço animado, o destino foram as terras altas do Planalto dos Graminhais que 

embora com algumas nuvens e neblina presentearam o grupo com avistamentos de narcejas 

(Gallinago gallinago) e várias espécies de aves residentes. Aqui, também, foi possível observar 

o resultado de algumas ações de conservação executadas pela SPEA para a recuperação das 

Turfeiras do Planalto dos Graminhais e contactar com algumas espécies de flora nativa, como é 

o caso do cedro-do-mato (Juniperus brevifolia), uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum), 

azevinho (Illex azorica), feto-do-cabelinho (Culcita macrocarpa). 

Já no regresso à Povoação, a surpresa foram os simpáticos priolos que não se fizeram rogados. 

Antecipando o dia seguinte que seria dedicado ao Priolo. Uma vez na Vila da Povoação e depois 

do jantar, fez –se uma curta saída de observação noturna, para escutar os sons das cagarras, 

que voltam do mar e regressam aos seus ninhos nas falésias costeiras. Esta noite foi marcada 

por algumas festividades locais que animaram o grupo durante o percurso.  

 

Dia 11 de junho - Serra da Tronqueira, Centro Ambiental do Priolo e Pico 

Bartolomeu  

Após Check-out do hotel pela manhã, o grupo seguiu em direção à Serra da Tronqueira e como 

diriam alguns ‘’um dos maiores tesouros de São Miguel’’. Fez-se uma paragem breve no 

miradouro do Pico Longo, para ouvir o ‘’eco dos Açores’’ e dizer adeus à Vila da Povoação, com 

as suas 7 lombas e onde a cratera vulcânica deste complexo ainda marca a bela paisagem. Já na 

Serra da Tronqueira, foram feitas várias paragens para observar algumas das áreas 

intervencionadas pela SPEA ao longo de vários projetos LIFE para a conservação do Priolo, com 

oportunidade de observar áreas de floresta Laurissilva e flora nativa. O melhor guardou-se para 

o fim da manhã com uma visita breve ao Centro Ambiental do Priolo, localizado na Reserva 

Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro, e uma ida ao Pico Bartolomeu que embora com 

algumas nuvens e nevoeiro permitiu ao grupo reencontrar o estimado priolo, que se mostrou 

várias vezes.  O almoço foi na Vila das Furnas para a prova do afamado cozido das Furnas, 

confecionado nas Caldeiras da Lagoa das Furnas. 

A parte da tarde, foi dedicada à paragem na Fábrica da Gorreana. Uma das fábricas de chá que 

se podem visitar em São Miguel e que ainda se encontra em funcionamento. Algumas paragens 

em miradouros, antecederam a visita às Caldeiras da Ribeira Grande e pontos com interesse de 

Observação de aves nesta zona. Sendo a surpresa a observação de codornizes (Coturnix coturnix) 

por todo o grupo a uma distância bem curta. O check-in foi realizado no hotel de Ponta Delgada.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelpdl.com/o-seu-hotel-em-ponta-delgada


 

Dia 12 de junho - Saída Pelágica, Lagoa do Fogo e Ribeira Grande.  

O dia começou com um emocionante passeio de 

barco para observação de aves marinhas e 

cetáceos. O foco foi principalmente o cagarro 

(Calonectris borealis) e uma surpresa com a 

pardela-preta (Puffinus griseus). No que toca aos 

cetáceos, foram observadas 3 espécies de 

golfinhos que deram algum espetáculo ao grupo e 

providenciaram fotos únicas de golfinho-comum 

(Delphinus delphis), roaz (Tursiops truncatus) e 

golfinho-pintado (Stenella frontalis). 

Da parte da tarde, o destino foi o Vulcão do Fogo 

e a sua belíssima lagoa, revestidos de vegetação 

nativa. Antecipando as condições 

meteorológicas, a guia propôs ao grupo alterar o 

programa e rumar para a Caloura, onde as 

atenções se viraram para uma colónia de garajau-comum (Sterna hirundo) e garajau-rosado 

(Sterna dougalli) que aí se pode encontrar, 

mais especificamente na Ponta da Galera. Aí 

a praia rochosa e pequenos ilhéus possuem 

as condições adequadas também para a 

presença de algumas espécies limícolas 

como foi o caso do maçarico-galego 

(Numenius phaeopus) ai observado. O 

regresso fez –se com a promessa de um 

jantar delicioso e com o dia seguinte em 

mente. 

 

Dia 13 de junho - Sete Cidades e Mosteiros  

O penúltimo dia, foi dedicado à parte ocidental da ilha para visitar a enorme cratera vulcânica 

das Sete Cidades, com passagem pela Serra Devassa e Lagoa do Canário, onde se observaram 

ruínas de antigos aquedutos e onde o grupo pode observar plantas e fetos únicos, como o 

conchelo-do-mato (Plantanthera micrantha) e ainda a angélica (Angelica lignescens) ou o feto-

real (Osmunda regalis). O percurso passou também pela visita ao miradouro da Vista do Rei 

onde é visível a cratera do complexo vulcânico das Sete cidades, bem como as Lagoas Azul e 

Verde.   

 

 

 

 

Figura 3 -Cagarro Calonectris borealis , um de muitos 
observados na saída de observação de aves 
marinhas. 

Figura 4- pardela-preta (Puffinus griseus) , observada na 
saída pelo grupo. 



 

 

Já na Vila das Sete Cidades, as atenções voltaram-se para as aves aquáticas, onde se ouviram 

galinhas-d’agua (Gallinula chloropus), galeirões (Fulica atra), garajaus-comuns e a oportunidade 

de fotografar estrelinhas (Regulus regulus azoricus), canários-da-terra (Serinus canaria canaria), 

bicos-de-lacre (Estrilda astrild) e até toutinegras (Sylvia atricapila gularis) se sucederam. O 

almoço foi ao ar livre nas margens da Lagoa Azul das Sete Cidades com um pic-nic relaxado que 

incluiu a prova de um dos doces típicos da Povoação, a fofa, que o grupo não teve oportunidade 

de provar em dias anteriores. 

Depois do almoço, o grupo dirigiu-se à pequena localidade dos Mosteiros, assente numa Fajã, 

uma plataforma costeira que neste caso resultou de atividade vulcânica. Aqui para além das 

belíssimas paisagens vulcânicas, foi possível observar uma ganso-de-faces-brancas (Branta 

leucopsis) que surpreendeu o grupo. E permitiu boas capturas fotográficas. A noite foi em Ponta 

Delgada onde o jantar e a boa disposição marcaram o terminar do dia. 

Figura 6- Ganso-de-faces-brancas observado nos Mosteiros 

Figura 5 e 2- À esquerda angelica – Angelica lignescens . Fonte http://siaram.azores.gov.pt/flora/flora-vascular/angelica/7.html.   À 
direita conchela-do-mato (Plantanthera micrantha) 

http://siaram.azores.gov.pt/flora/flora-vascular/angelica/7.html


 

Dia 14 de junho –Ponta Delgada  

Neste último dia, devido às previsões meteorológicas o guia optou por passar por pontos de 

interesse na zona de Ponta Delgada e permitir também que o grupo pudesse adquirir algumas 

recordações da viagem.  Foi realizada uma visita ao Jardim António Borges, onde se observaram 

verdilhões (Cardulis chrolis) e pintassilgos (Carduelis parva) e destaque para o morcego-dos-

açores (Nyctalus azoreum), espécie endémica que foi fotografada e vista com bastante 

proximidade pelos participantes. O grupo deslocou-se ainda à zona superior de Ponta Delgada 

tendo passado algum tempo nas Arribanas a observar aves. A despedida não tardou e ficaram 

as saudades e a vontade de voltar aos Açores. 

Lista de aves observadas (35 espécies) 

 

Codorniz  | Coturnix  coturnix 

Ganso-de-faces-brancas | Branta leucopsis 

Mergulhão-caçador | Podilympus podiceps 

Cagarro | Calonectris borealis 

Pardela-preta | Puffinus griseus 

Garça-real | Ardea cinerea 

Garça-branca-pequena | Egretta egretta 

Milhafre | Buteo Buteo rothschildi 

Galinha-d’água | Gallinula chloropus 

Galeirão europeu | Fulica atra 

Borrelho-grande-de-coleira | Charadrius 

hiaticula 

Rola-do-mar | Arenaria interpres 

Maçarico-galego| Numenius phaeopus 

Narceja | Gallinago gallinago 

Guincho-comum | Larus ridibundus 

Gaivota-de-patas-amarelas | Larus 

michaelis  

Gaivota-de-asa-preta | Larus fuscus 

Garajau-rosado | Sterna dougallii 

Garajau-comum | Sterna hirundo 

Pombo-das-rochas |Columba livia atlantis 

Pombo-torcaz | Columba palumbus azorica 

Rola-turca | Streptopelia decaoto 

Lavandeira | Motacilla cinerea patriciae 

Pisco-de-peito-ruivo | Erithacus rubecula 

Melro | Turdus merula azorensis 

Toutinegra-de-barrete | Sylvia atricapila 

gularis 

Estrelinha | Regulus regulus azoricus 

Estorninho | Sturnus vulgaris granti 

Pardal | Passer domesticus 

Bico-de-lacre | Estrilda astrild 

Tentilhão | Fringilla coelebs moreletti 

Canário-da-terra | Serinus canaria canaria 

Verdilhão | Carduelis chloris  

Pintassilgo | Carduelis parva 

Priolo | Pyrrhula murina 

 

Contactos| Ana Mendonça 

ana.mendonca@spea.pt 

http://centropriolo.spea.pt/pt/ 

www.spea.pt  

http://centropriolo.spea.pt/pt/
http://www.spea.pt/

