
16h00 
Ponto de encontro na Central de Camionagem de Ponte 
de Lima

16h30-20h00 
Observação de Aves na serra do Oural e vale superior do 
rio Trovela, em diversos habitats que albergam uma das 
mais ricas comunidades de avifauna do concelho limiano, 
desde aves de rapina a passeriformes, numa paisagem 
com bosques de carvalho e castanheiro, matos de urze e 
giesta e lameiros junto às aldeias

20h00-21h30 
Deslocação para a Quinta de Pentieiros e Piquenique na 
Área de merendas do parque de campismo

21h30-23h00 
Escuta de aves noturnas na área protegida das Lagoas de 
Bertiandos e S.Pedro d’Arcos, para aprender a identificar 
este grupo menos conhecido de aves que incluem a 
coruja-do-mato, o noitibó-cinzento, o mocho-galego e a 
coruja-das-torres 

Inscrições e Informações:
Normal: 20€ / Estudantes e Sócios SPEA: 12€
Idade Mínima: 12 anos
Participantes: mínimo de 6 e máximo de 20
Link para inscrições: 
https://goo.gl/forms/O33ZHAqmeKN6Z8lY2

O valor da inscrição inclui:
• Sessão prática de 5 horas por técnico especializado em 

ornitologia e profundo conhecedor da avifauna da região 
(Eng. Miguel Cardoso)

• Utilização de equipamento ótico (binóculos, telescópio) e 
de guias de campo

• Certificado da formação

Recomendações:
Deverá trazer chapéu, calçado de caminhada, lápis e 
bloco de notas. Caso os tenha, traga o seu próprio guia de 
campo e binóculos. A inscrição não inclui refeições nem 
transportes.

Programa

Organização: Apoio: 

www.spea.pt

Mini-Curso de 
Observação 
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16 de junho de 2018

Aves dos Habitats serranos 
e escuta de aves noturnas 

Do entusiasmo dos participantes no Mini-curso de Observação de Aves resulta esta proposta de 

uma nova saída de campo para observação de aves em Ponte de Lima, dando agora destaque 

aos habitats da serra do Oural e vale superior do rio Trovela e à escuta de aves noturnas, 

ao anoitecer, na área protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos.  A deteção das 

diferentes espécies de aves será feita com o método aplicado no Atlas das Aves Nidificantes.


