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Aves exóticas em Portugal: anos de 2009 e 2010
Non-native birds in Portugal in 2009 and 2010
Rafael Matias

Resumo
Nesta compilação de registos, incidindo
principalmente sobre os anos de 2009 e 2010, são
incluídos registos de 41 espécies de aves exóticas
(categorias C e E) observadas em liberdade em
Portugal. Destas, cinco são espécies registadas
pela primeira vez em Portugal Continental (ganso-de-magalhães Chloephaga picta, íbis-calva Geronticus
eremita, quero-quero Vanellus chilensis, papagaio-do-mangue Amazona amazonica e mainá-ribeirinho
Acridotheres ginginianus), uma foi encontrada pela
primeira vez em liberdade nos Açores (pato-mandarim Aix galericulata) e outra na Madeira
(mandarim Taeniopygia guttata). Uma grande parte das
aves observadas pertencia às ordens Anseriformes
(patos e gansos) e Psittaciformes (papagaios e
periquitos), com 10 espécies cada.
Summary
Observations of 41 species of non-native species
(exotic species as defined by categories C and E),
recorded in Portugal mainly in 2009 and 2010 are
discussed here. Five are new species to be recorded
in the wild on Mainland Portugal (Upland Goose
Chloephaga picta, Northern Bald Ibis Geronticus
eremita, Southern Lapwing Vanellus chilensis, Orangewinged Amazon Amazona amazonica and Bank Myna
Acridotheres ginginianus), one is new for the Azores
(Mandarin Duck Aix galericulata) and another is new
for Madeira (Zebra Finch Taeniopygia guttata). Half
of the recorded species are either Anseriformes
(ducks and geese) or Psittaciformes (parrots and
parakeets), with 10 species represented in each case.
Esta é a quinta compilação de registos efectuada
por forma a actualizar a informação sobre a situação
das aves exóticas em Portugal (apresentada em
Matias 2002), englobando os anos de 2009 e 2010,
mas também registos isolados de anos anteriores.
Para além das 7 espécies consideradas como

naturalizadas em Portugal Continental (ver Matias
et al. 2007), foi sugerido que outras 7 poderão estar
em processo de naturalização (ver Matias 200910). A informação recolhida nesta compilação não
permite esclarecer a situação de nenhuma delas,
permanecendo relevante a continuação da recolha
de informação sobre a sua ocorrência e potencial
reprodução. Contudo, tanto as observações
publicadas de periquito-da-guiné Poicephalus senegallus,
como de periquitão-de-cabeça-azul Aratinga
acuticaudata, de rouxinol-do-japão Leiothrix lutea, de
bico-de-chumbo-malhado Lonchura punctulata e de
viúva-cauda-de-alfinete Vidua macroura reforçam a
sugestão de que estarão certamente a reproduzirse em liberdade com regularidade. Só através
da monitorização destas espécies e caso haja
persistência destas populações, com reprodução
regular e sem ajuda humana, poderá mudar o seu
estatuto para espécies naturalizadas (categoria C da
lista das aves de Portugal), pelo que a sua situação
será acompanhada ao longo dos próximos anos por
forma a documentar estas situações.
A tendência de ocorrência de novas espécies
fugidas de cativeiro mantém-se em relação a anos
anteriores (ver por ex. Matias 2006, 2009-10), mas
talvez se possa notar algum abrandamento no
ritmo com que têm sido registadas. Relativamente
às espécies naturalizadas, os registos publicados
são apenas aqueles considerados excepcionais
ou de alguma forma interessantes, não sendo
representativos da sua presença ou ocorrência em
Portugal.
Os principais critérios de selecção de registos de
espécies exóticas (ou não nativas) para publicação
são os seguintes:
• registos efectuados fora das áreas de ocorrência
conhecidas para as espécies naturalizadas
(categoria C);
• registos envolvendo um número excepcional
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•
•
•
•

de indivíduos;
registos de nidificação de espécies não
naturalizadas (categoria E);
estimativas de populações locais;
aves exóticas observadas nas regiões autónomas
da Madeira e dos Açores.
registos de espécies exóticas observadas
pela primeira vez em liberdade em Portugal
(segundo a lista publicada em Matias et al. 2007)
ou outros sempre que se julgue adequado.

Por forma a conseguir uma listagem completa
das espécies de aves exóticas observadas em
liberdade no nosso país, registos divulgados noutras
publicações poderão ser incluídos nesta compilação
caso a sua relevância o justifique (por exemplo,
serem espécies novas para Portugal).
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Devido à comprovada versatilidade de
numerosas espécies introduzidas em relação à
época de reprodução, todos os registos poderão ser
considerados potenciais dados de nidificação.
A propriedade dos dados apresentados é dos
respectivos observadores que, como tal, deverão ser
citados como autores na bibliografia (por exemplo:
1 fêmea adulta observada em Fão, Esposende, em
13.08.2008 (C. P. Rio in Matias 2011)).
Os registos encontram-se agrupados por distrito,
cuja ordenação é feita aproximadamente de norte
para sul (de forma a possibilitar mais facilmente
uma noção da distribuição geográfica). Dentro de
cada distrito, os registos são ordenados por data
sempre que possível.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTOS
PORTUGAL CONTINENTAL
Cisne-preto Cygnus atratus (E)
(Austrália)
Coimbra, Figueira da Foz, Lavos, 02.09.2010, 5
inds. (A. Gonçalves).
Leiria, Peniche, 16.12.2009, 3 inds. (Faísca), existem
fotografias; nenhuma destas aves estava anilhada.
Faro, Tavira, salinas de Santa Luzia, 14.03.2010, 2
inds. (P. Dedicoat, J. Taylor).
Comentário: fugas de espécie ornamental mantida, por
exemplo, nalguns lagos de jardim onde se reproduz com
sucesso (por exemplo, no Jardim Zoológico de Lisboa).
Contudo, uma vez que os juvenis permanecem contidos nos
limites desses lagos não é considerada aqui como reprodução
em liberdade.
Cisne-mudo Cygnus olor (E*)
(ocorre livremente no Holárctico em latitudes
temperadas)
Setúbal, Almada, Parque da Paz, 13.05.2010, 2 ads.
e 7 crias com poucos dias de vida (C. Clamote),
existem fotografias.
Comentário: caso de nidificação num parque público. Esta
situação é bastante frequente em várias zonas do país, sendo
provavelmente responsável pela ocorrência desta espécie em

muitos locais onde aparenta ter comportamento selvagem.
As observações desta espécie em liberdade estão sujeitas a
homologação pelo Comité Português de Raridades, devido à
possibilidade de que algumas aves provenham das populações
selvagens europeias, contudo estas aves são comprovadamente
de origem não selvagem.
Ganso-de-magalhães Chloephaga picta (E*)
(Sul da América do Sul e ilhas Malvinas)
Leiria, Peniche, campo de golfe de Praia D’El Rey,
15-16.06.2010, 1 macho voador (J. E. Ferreira, J.
Chaves), existem fotografias.
Setúbal, Almada, Parque da Paz, 18.05.2008, fêmea
com pelo menos 4 crias com ca. de 2 semanas
(R. Gambóias); mesmo local, 15.05.2009, fêmea
com pelo menos 6 crias com ca. de 1 semana (F.
Clamote); mesmo local, início de 2010, cerca de 20
inds. (F. Clamote), existem fotografias.
Comentário: primeiros registo desta espécie em liberdade
em Portugal. A reprodução desta espécie no Parque da Paz
é aqui relevante pois, ao contrário de muitas outras espécies
ornamentais que se reproduzem em parques, estas voavam
livremente, inclusive os juvenis aí nascidos ultrapassando
os limites do parque. Desta forma é considerada como
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Ganso-de-magalhães, Parque da Paz, 18.05.2008 (Rosa Gambóias)

reprodução em liberdade. A nidificação ocorreu todos os anos
desde 2008, com as ninhadas a conterem 6 a 7 crias. Em
2010 todas as crias observadas desapareceram subitamente,
possivelmente devido a intervenção humana (F. Clamote).
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca (E*)
(África subsariana)
Leiria, Caldas da Rainha, foz do rio Leal, 31.08.2010,
1 ind. (P. Ramalho).
Évora, Évora, Pero Peão, 01.01.2009, 8 inds. em
voo (C. M. Cruz, A. Araújo, M. Araújo); Montemoro-Novo, albufeira da Defesa Grande, 18.03.2010, 1
ind. (C. Pereira).
Setúbal, Seixal, Corroios, piscicultura de Miratejo,
03.10.2009, 2 inds. (D. Sobral), existe fotografia;
mesmo local, 14.03.2010, 1 ind. (H. Costa); mesmo
local, 07.03.2010, 2 inds. (H. Costa); Seixal, Vale
Milhaços, junto à fábrica de pólvora, 31.07.2010, 1
ind. (H. Costa).
Comentário: os registos desta espécie em liberdade
continuam a ser frequentes.
Pato-do-mato Cairina moschata (E*)
(América Central e do Sul)
Leiria, Pedrogão Grande, Moinho das Freiras, rio
Zêzere, 03.04.2010, 1 ind. (P. Fernandes).
Comentário: registo de ave afastada de influência humana;
esta espécie foi já registada a nidificar em liberdade em
Portugal Continental (Equipa Atlas 2008).

Marreca-de-coleira Calonetta leucophrys (E)
(América do Sul)
Braga, Esposende, 23.02.2008, 1 ind. (I. V. Verde),
existem fotografias; Esposende, Fão, Parque Natural
do Litoral Norte, 08.12.2009, 1 ind., provavelmente
o anterior (A. Caldas).
Comentário: segundo registo em liberdade em Portugal
desta espécie.

Marreca-de-coleira, Esposende, 08.12.2009 (Armando Caldas)

Pato-mandarim Aix galericulata (E)
(Ásia Oriental e introduzido no sul da Grã-Bretanha)
Setúbal, Seixal, Valadares, 24.10.2010, 1 macho ad.
numa lagoa de um areeiro (in Costa 2011).
Comentário: fuga de cativeiro ocasional em Portugal.
Pato-carolino Aix sponsa (E)
(América do Norte e introduzido na Grã-Bretanha)
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Braga, Esposende, Fão, verão de 2006, 1 casal (J. A.
Silva), existem fotografias; mesmo local, Setembro
2009, 1 macho em eclipse (J. A. Silva), existem
fotografias.
Aveiro, Aveiro, S. Jacinto, Pateira de S. Jacinto,
03.04.2007, 1 casal (J. L. Teixeira), existe fotografia.
Comentário: mais um registo desta espécie em habitat
adequado à nidificação (ver outros em Matias 2009-10).
Marreca-oveira Anas sibilatrix (E)
(América do Sul)
Braga, Esposende, Fão, Parque Natural do Litoral
Norte, 13.08.2008, 1 fêmea adulta (C. P. Rio),
existem fotografias.
Leiria, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos,
23.09.2008-04.10.2008, 1 macho adulto (R.
Gambóias, V. Maia, P. Olivença), existem fotografias.
Comentário: os primeiros registos desta espécie em liberdade
em Portugal datam de 2003 (Matias 2006). A presença de
dois indivíduos desta espécie em território nacional ilustra o
potencial para que a reprodução em liberdade possa ocorrer.

Marreca-oveira, Lagoa de Óbidos, 23.09.2008 (Rosa Gambóias)

Arrabio-de-faces-brancas Anas bahamensis (E)
(Caraíbas e América do Sul)
Braga, Esposende, Fão, Outubro 2004, 1 ind. (J.
A. Silva), existem fotografias; mesmo local, Junho
2006, 1 ind. (J. A. Silva), existem fotografias.
Comentário: novos registos desta espécie, não sendo
impossível tratar-se do mesmo indivíduo nas duas observações.
Faisão-comum Phasianus colchicus (E*)
(Eurásia)
Setúbal, Reserva Natural do Estuário do Sado,
local exacto desconhecido, 14.01.2008, 1 macho (M.
Furtado), existe fotografia.
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Comentário: registos ocasionais de indivíduos largados
para actividade cinegética.
Íbis-calva Geronticus eremita (E)
(nidifica em Marrocos e na Síria; historicamente
ocorria também no centro da Europa)
Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 8 inds. 11.10.2008
(J. A. Ribeiro, N. Grade); Loulé, Vilamoura,
19.10.2008, 3 inds. provenientes do bando
observado em 11.10 (J. T. Tavares, G. Schreier,
F. Pires); Silves/Albufeira, Lagoa dos Salgados e
campo de golfe adjacente, 5 inds. desde Outubro
2008 até 03.03.2009 (quando o ind. HR/V7J foi
encontrado morto) e 4 inds. desde 03.03.2009 até
pelo menos 30.05.2009 (N. Fonseca, J. L. Almeida,
L. Gonçalves, L. Gordinho, N. Pereira, M. Martins
e outros), existem fotografias (refira-se ainda um
novo máximo de 6 inds. na Lagoa dos Salgados,
17.01.2009, C. Key); mesmo local, 10.12.2009, 2
inds. (J. L. Almeida); mesmo local, 14.01.2010, 3
inds. (J. L. Almeida); mesmo local, 04.03.2010, 2
inds. (M. Martins), existem fotografias.
Comentário: Estes são os primeiros registos desta espécie,
criticamente ameaçada de extinção, em Portugal Continental.
Em 2008/09 foi observado um total de 8 indivíduos
diferentes, todos originários do “Proyecto Eremita”
(Espanha). As anilhas das 5 aves presentes de forma
mais regular eram as seguintes: CG/V72, GU/V7A,
HR/V7J, KA/V7M e KG/V7N. Em 2009/10
foi observado um máximo de 3 indivíduos, tratando-se de
aves que voltaram ao local de invernada do ano anterior.
Uma vez que estas aves eclodiram em cativeiro (Barbate,
Cadiz), sendo criadas à mão, e resultam de uma introdução
cujo resultado não é ainda certo faz com que se incluam na
categoria E3 (aves originárias de cativeiro sem evidências de
reprodução) em Portugal Continental. Em Espanha, o seu
estatuto deverá ser E2, devido a casos isolados de reprodução
em liberdade (mas ainda sem evidência de estabelecimento
autónomo como reprodutora). Caso esta espécie se estabeleça
como reprodutora em Espanha (categoria C3), os registos
dos indivíduos que ocorram em Portugal, comprovadamente
provenientes de eclosões em liberdade, estarão incluídos na
categoria C5 e necessitarão de homologação pelo CPR (ver
detalhes das categorias em Matias et al. 2007).
Abibe-do-senegal Vanellus senegallus (E)
(África subsariana)
Lisboa, Oeiras, junto ao Tagus Park (Porto Salvo),

98

Aves exóticas em Portugal: anos de 2009 e 2010

Íbis-calvas, Lagoa dos Salgados: à esquerda 21 Fevereiro 2009, à direita 9 de Maio 2009 (Nelson Fonseca)

23.04.2010 e 13.12.2010, 1 ad. (F. Canário, R. Tomé,
H. Araújo, N. Pires, L. Silva, I. Teixeira, A. H. Leitão,
P. Fernandes); existem fotografias.
Comentário: manteve-se no mesmo local a ave detectada
em 17.05.2008 (ver Matias 2009-10) com observações
regulares desde então.
Quero-quero Vanellus chilensis (E)
(América do Sul)
Santarém, Golegã, paul do Boquilobo, 12.04.2010,
1 ind. (F. F. Pereira, A. Figueiredo, C. Madeira).
Comentário: trata-se do primeiro registo em liberdade
em Portugal desta espécie. Os observadores recolheram a
informação de que 10 indivíduos, incluíndo o presente, terão
fugido de uma colecção particular, embora apenas 1 deles
tenha sido posteriormente observado.
Caturra Nymphicus hollandicus (E)
(Austrália)
Setúbal, Seixal, Parque Luso, 25.09.2010, 1 ind. (in
Costa 2011).
Faro, Faro, Montenegro, 20.06.2003, 1 ind.
(N. Fonseca); Faro, Av. Calouste Gulbenkian,
27.07.2004, 1 ind. (N. Fonseca); observações em
Faro (Vale Carneiros): 08.10.2004, 1 ind.; 08.07.2005,
5 inds.; 10.07.2005, 7 inds.; 22.03.2006, 8 inds.;
20.05.2006, 1 ind.; 11.07.2006, 1 ind.; 29.09.2006,
2 inds.; 26.10.2006, 2 inds. (todas as observações
anteriores por N. Fonseca).
Comentário: conjunto interessante de registos desta espécie
que poderá indicar a possibilidade de reprodução em liberdade
no Algarve.

Periquito-comum Melopsittacus undulatus (E*)
(Austrália)
Porto, Paços de Ferreira, Sanfins, 14.10.2006, 1
macho (I. V. Verde), existem fotografias.
Comentário: fuga de cativeiro relativamente frequente.
Papagaio-cinzento Psittacus erithacus (E)
(África ocidental e central)
Leiria, Caldas da Rainha, Complexo Desportivo
das Caldas da Rainha, 15.05.2010, 1 casal a construir
um ninho numa torre de iluminação do complexo
(V. Santos).
Setúbal, Sesimbra, cabo Espichel, 19.09.2010, 1
ind. (in Costa 2011).
Comentário: uma tentativa de reprodução em liberdade
cujo sucesso foi provavelmente nulo, uma vez que as aves
desapareceram da zona passado algum tempo (P. Ramalho
com. pess).
Periquito-da-guiné Poicephalus senegallus (E)
(África ocidental)
Lisboa, Lisboa, Parque Eduardo VII, 14.02.2009,
2 inds. (R. Tavares), existem fotografias; Lisboa,
perto do Largo da Estefânia, 25.03.2010, 5 inds.
(A. H. Leitão); Lisboa, Benfica, Mata de Benfica
(Parque Silva Porto), 23-26.04.2010, 1 ad. com
uma corrente na pata esquerda a prospectar por
local de nidificação num buraco de um eucalipto
(M. S. Miguel), existem fotografias; Lisboa, Jardim
Botânico da Universidade de Lisboa, 26.05.2010,
2 inds. a prospectar por local de nidificação num
buraco de uma árvore (C. Viegas), existe fotografia
e vídeo.
Comentário: novos indícios de reprodução desta espécie na
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região de Lisboa, faltando prova definitiva da sua reprodução
em liberdade.
Inseparável-de-faces-rosadas
Agapornis roseicollis (E)
(Sudoeste africano)
Leiria, Peniche, pinhal junto ao Cabo Carvoeiro,
07.07.2008, 1 ind. “lutino” (V. Maia), existem
fotografias; mesmo local, 21.08.2008, pelo menos 2
inds. (V. Maia), existem fotografias.
Comentário: conjunto de registos desta espécie que
correspondem a uma fuga conjunta de cativeiro de adultos e
juvenis que passado algum tempo desapareceram da zona (P.
Ramalho com. pess.).
Periquito-de-colar Psittacula krameri (CE)
(África e sul da Ásia)
Santarém, Golegã, Azinhaga, 30.12.2010, 1 ind.
(A. H. Leitão); Vila Nova da Barquinha, perto de
Rodar (junto à A23), 05.03.2010, 1 ind. (H. Feith);
Abrantes, 23.03.2010, 1 ind. (P. Alves).
Lisboa, Lisboa, Quinta das Conchas, 07.07.2008, 1
juvenil recém-saído do ninho a ser alimentado por
um macho (J. Muchaxo), existe fotografia.
Comentário: a informação sobre as datas de saída do
ninho das crias é sempre relevante. A população actual desta
espécie na Grande Lisboa deve já passar as várias centenas
(ver Matias 2008), pelo que as observações individuais não
foram todas incluídas nesta compilação.
Periquitão-de-cabeça-azul
Aratinga acuticaudata (E)
(América do Sul)
Lisboa, Lisboa, Parque Eduardo VII, 29.12.2006,
3 inds. (R. C. Casimiro), existe fotografia; Jardim
Botânico da Universidade de Lisboa, 25.04.2008,
2 inds. (P. Guerra), existe fotografia; mesmo local,
14.05.2008, 1 ind. a comer nêsperas (P. Guerra),
existe fotografia; mesmo local, 18.05.2008, 1
ind. (J. Muchaxo), existe fotografia; mesmo local,
24.01.2009, 3 inds. (P. Nunes), existe fotografia;
mesmo local, 26.05.2010, 2 inds (C. Viegas), existe
fotografia e vídeo; mesmo local, 09.06.2010, 16
inds. (P. Catry); Lisboa (local exacto desconhecido),
8.02.2009, ca. 20 inds. (obs. anónimo); Lisboa,
Jardim da Fundação Gulbenkian, 05.07.2008, 1
ind. (M. Gomes), existe fotografia; mesmo local,
04.04.2010, 1 ind. (M. Ramalho), existe fotografia;
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Lisboa, Jardim Amália Rodrigues, Ago-Set 2009,
ca. 10 inds. em alimentação no arvoredo (obs.
anónimo); Lisboa, S. João de Deus (R. Brito Aranha),
09.12.2010, pelo menos 7 inds. alimentando-se num
jardim (in Costa 2011).
Comentário: o número de indivíduos por bando foi durante
este período o mais elevado de sempre, tornando improvável
que não haja reprodução em liberdade. Não é conhecido
até ao momento nenhum ninho da espécie. Foram incluídas
algumas observações obtidas em fóruns da internet (em
que o observador não se identificou) devido à relevância da
informação.
Papagaio-da-patagónia Cyanoliseus patagonus (E)
(Sul da América do Sul)
Beja, Castro Verde, Casével (estação), 14.05.2006, 1
ind. (G. Rosa, A. T. Marques).
Comentário: fuga de cativeiro.
Periquito-monge Myiopsitta monachus (E*)
(América do Sul)
Porto, Porto, parque da Pasteleira (e jardins da
Fundação Serralves), 13.02.2008, 12 inds. (H.
Cunha).
Lisboa, Vila Franca de Xira, Póvoa de Santa Iria,
Maio-Julho 2005, 1 casal que construiu ninho
(Julho) no exterior de um 3º andar de um edifício
(R. Caratão); Lisboa, Sete Rios, zona de acesso livre
do Jardim Zoológico, 31.05.2006, 2 inds. num ninho
(N. Barreto), existem fotografias; mesmo local,
13.06.2010, 3 inds. num ninho (M. Tissot); Lisboa,
Largo da Estefânia, 28.12.2010, 1 ind. a alimentar-se
(A. H. Leitão).
Comentário: há vários registos de construção de ninho
em liberdade por esta espécie, contudo o sucesso reprodutor
parece ser muito reduzido ou nulo; no caso do registo da
Póvoa de Santa Iria não é conhecido o sucesso, tendo o ninho
desaparecido em visitas posteriores (R. Caratão); na zona
de acesso livre do Jardim Zoológico a espécie (e construção de
ninho) tem sido observada desde 1999 (ver Matias 2003).
Papagaio-do-mangue Amazona amazonica (E)
(América do Sul: metade norte, ocupando toda a
bacia amazónica)
Lisboa, Lisboa, perto do Jardim da Estrela,
30.09.2009, 4 inds. (F. Catry), existem fotografias.
Comentário: primeiro registo desta espécie em liberdade em
Portugal.
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Braga, Esposende, Fão, Parque Natural do Litoral
Norte, 10.11.2010, 1 ind. (C. P. Rio, S. Esteves);
existem fotografias.
Comentário: primeiro registo desta espécie em liberdade
em Portugal. Segundo os observadores, este indivíduo estava
presente no local já há vários meses (por informação de um
agricultor), caçando moscas e outros insectos a partir do dorso
de gado bovino.

Papagaios-do-mangue, Lisboa, 30.09.2009 (Filipe Catry)

Papagaio não identificado Amazona sp.
(América do Sul)
Lisboa, Lisboa, Jardim Amália Rodrigues,
09.09.2009, 3 inds. em voo (obs. anónimo).
Comentário: não é improvável que se tratasse da espécie
anterior e possivelmente os mesmos indivíduos, dada a
proximidade de datas e locais.
Rolinha-diamante Geopelia cuneata (E)
(Austrália)
Guarda, Guarda, Creado, 21.09.2009, 1 ind. (A.
Fonseca), existe fotografia.
Santarém, Almeirim, 06.11.2010, 1 ind. (P.
Fernandes, J. Barroso, J. Vale, P. Loureiro, T.
Coelho).
Évora, Vendas Novas, 06.12.2010, 1 ind. (J.
Policarpo), existe fotografia.
Beja, Moura, junto ao Rio Ardila, 07.09.2009, 1 ind.
(P. Moreira), existe fotografia.
Comentário: curioso conjunto de registos num curto período
em diversas partes do território nacional.
Estorninho-metálico-de-cauda-curta
Lamprotornis purpureus (E)
(África subsariana)
Lisboa, Oeiras, Estação Agronómica, 07.06.2006, 1
ind. (P. Patrício), existe fotografia.
Comentário: esta espécie é observada ocasionalmente em
liberdade em Portugal.
Mainá-ribeirinho Acridotheres ginginianus (E)
(Ásia meridional: do norte do sub-continente
indiano ao Bangladesh)

Mainá-ribeirinho, Esposende, 10.11.2010 (Carlos P. Rio)

Mainá-indiano, Cascais, 10.09.2009 (Rafael Matias)

Mainá-indiano Acridotheres tristis (E)
(Sul e centro da Ásia)
Porto, Vila Nova de Gaia, Lavadores, 12.03.2006,
1 ind. (M. O. Rego), existem fotografias; observado
durante alguns dias.
Lisboa, Cascais, Boca do Inferno, 24.10.2008,
1 ad. (H. O. Pires), existem fotografias; mesmo
local, 10.09.2009, 1 ind. (R. Matias, P. Fernandes);
mesmo local, Dez. 2009 (D. Bombín); Lisboa,
Campo das Cebolas, 30.03.2010, 1 ind. a cantar (R.
Matias); Cascais, Carcavelos, 17.12.2010, 1 ind. (R.
Rodrigues); existem fotografias.
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Setúbal, Seixal, Corroios, 08.11.2006, 1 ind. com
mainás-de-crista (M. S. Miguel), existem fotografias.
Comentário: registos ocasionais desta espécie potencialmente
invasora.
Mainá-de-crista Acridotheres cristatellus (C)
(Sudeste asiático)
Lisboa, Lisboa, Mosteiro dos Jerónimos,
18.05.2010, 1 ninho activo (crias a serem
alimentadas por ads.) no edifício, (M. Tissot); junto
ao local anterior, 26.05.2010, 3 juvs. recém-saídos
do ninho (M. Tissot); Oeiras, 09.09.2010, 1 juv. em
muda avançada (S. Carvalho);
Setúbal, Seixal, Azinheira, 19.12.2009, mais de 10
inds. (in Costa 2010); Seixal, ETAR de Miratejo,
19.12.2009, ca. 100 inds. (in Costa 2010); Moita,
Alhos Vedros (sapal), 29.03.2010, 3 inds., 1 deles a
ocupar uma cavidade no topo de uma grua inactiva
(P. Fernandes, R. Matias); Setúbal, Nossa Senhora
da Anunciada, Grelhal, 03.06.2010, 3 inds. (J. P.
Carvalho).
Comentário: continua a expansão da área de ocorrência
desta espécie.
Mainá-de-crista Acridotheres cristatellus x Maináindiano Acridotheres tristis
Setúbal, Seixal, Junho de 2008, 1 ind. (R. Gambóias),
existem fotografias.
Comentário: um segundo caso de hibridação em liberdade
entre as duas espécies; este indivíduo apresentava uma
mascarilha amarela reduzida, infracaudais com largas
orlas brancas, crista reduzida na fronte e partes inferiores
fuliginosas (contrastando ainda assim com o peito e cabeça
mais escuros); o primeiro caso conhecido foi registado em
23.02.2008 junto a Carcavelos (A. Gonçalves in Matias
2009-10), correspondendo a um indivíduo diferente.
Rouxinol-do-japão Leiothrix lutea (E)
(Sudeste asiático)
Coimbra, Miranda do Corvo, Gondramaz (serra da
Lousã), Ribeira de Espinho, 04.04.2010, 2 inds. (A.
Gonçalves); mesmo local, 03.09.2010, 8 inds. (A.
Gonçalves).
Lisboa, Sintra, ribeira da Ursa, 28.10.2006, 7 inds.
(N. Barreto), existe fotografia; Sintra, perto de Pé da
Serra, início Julho 2007, 5 inds. (J. Gomes).
Comentário: o registo da ribeira da Ursa foi publicado
em erro em Matias (2009-10), onde se referiam apenas 3
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indivíduos. Foram efectuados outros registos desta espécie na
zona da Lousã (bando em Julho de 2010 por observador
anónimo em fórum da internet), o que poderá indiciar a
persistência de um núcleo da espécie nesta região, onde as
primeiras observações datam de 2007 (A. Gonçalves in
Matias 2009-10).

Rouxinol-do-japão, Ribeira de Espinho, 04.04.2010 (António
Gonçalves)

Tecelão-de-dorso-malhado Ploceus cucullatus (E*)
(África subsariana)
Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca D’Alva,
Setembro 2005, 1 macho em plumagem nupcial, com
as características da subespécie P. c. cucullatus (H. O.
Pires), existe fotografia; mesmo local, 13.08.2006,
1 ind., possivelmente um macho em plumagem de
eclipse (J. Coelho), existe fotografia; mesmo local,
15.10.2006, 1 ind., possivelmente um macho em
plumagem de eclipse (P. Estevão), existe fotografia;
mesmo local, 30.08.2007, macho em plumagem
nupcial, com as características da subespécie P.
c. cucullatus (R. Furtado), existe fotografia; mesmo
local, 05.09.2010, 1 macho em plumagem nupcial,
com as características da subespécie P. c. cucullatus
a defender um ninho construído nos caniços (J.
Pereira), existe fotografia.
Comentário: informação adicional sobre a ocorrência
deste tecelão na Barroca D’Alva, possivelmente um mesmo
indivíduo registado noutras ocasiões (ver Matias 2009-10).
Tecelão-de-cabeça-preta Ploceus melanocephalus (C)
(África subsariana)
Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca D’Alva,
29.06.2006, 1 juv. (P. Alexandre), existe fotografia.
Comentário: este tecelão continua a nidificar na zona da
Barroca D’Alva, onde é comum, contudo as datas em que se
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podem encontrar os primeiros juvenis voadores é informação
sempre relevante.
Bispo-de-coroa-amarela Euplectes afer (C)
(África subsariana)
Porto, Porto, Parque da Cidade, 20.06.2010, 1
macho em plumagem nupcial (A. Terra), existem
fotografias.
Comentário: primeiro registo para o distrito do Porto.
Bispo-vermelho-d’asa-negra
Euplectes hordeaceus (E*)
(África subsariana)
Setúbal, Sesimbra, Azóia, cabo Espichel,
01.11.2007, 1 macho plumagem nupcial, com um
bando de pintassilgos Carduelis carduelis (G. Elias),
existe fotografia.
Comentário: a reprodução desta espécie foi registada no
Algarve (Matias 2002).
Bispo-laranja Euplectes franciscanus (E)
(África subsariana)
Porto, Porto, Nevogilde (Parque da Cidade), 0304.09.2009, 1 macho em plumagem nupcial (A.
Terra), existem fotografias.
Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca D’Alva,
Setembro 2005, 1 macho em plumagem nupcial
(H. O. Pires), existem fotografias; mesmo local,
06.10.2006, 1 macho em plumagem nupcial (Faísca),
existem fotografias; mesmo local, 19.10.2008, 1
macho em plumagem nupcial (M. Furtado), existem
fotografias
Comentário: espécie raramente observada em liberdade.
Bico-de-lacre-cinzento Estrilda caerulescens (E)
(África subsariana)
Porto, Vila Nova de Gaia, Parque Biológico de
Gaia, 20.04.2009, 1 ad. (J. Caldas), existe fotografia.
Comentário: de acordo com o observador, esta ave foi vista
noutras datas.
Bengali-vermelho Amandava amandava (C)
(Ásia meridional)
Setúbal, Alcácer do Sal, S. Romão, 26.12.2009,
mínimo de 100 inds. nos arrozais (J. T. Tavares).
Comentário: falta informação actual sobre o estatuto na
região de Elvas, local onde foram registadas as maiores
concentrações desta espécie em Portugal (ver Matias 2002).

Mandarim Taeniopygia guttata (E*)
(Austrália)
Porto, Porto, Parque da Cidade, 14.08.2010, 1 ad.
leucístico (A. Terra), existem fotografias.
Leiria, Caldas da Rainha, entre Caldas da Rainha
e a Lagoa de Óbidos, 07.01.2007, 1 juv. voador
leucístico a perder a cor escura do bico (J. Muchaxo).
Comentário: no segundo registo, não é de excluir que a
reprodução tenha ocorrido em cativeiro com posterior fuga
desta ave.

Mandarim, Caldas da Rainha, 07.01.2007 (Joaquim Muchaxo)

Bico-de-chumbo-malhado
Lonchura punctulata (E*)
(Sul e sudeste asiáticos)
Setúbal, Alcácer do Sal, pelo menos 1 juvenil em
muda com alguns adultos, 03.04.2008 (V. Cruz),
existe fotografia; mesmo local, vários inds. incluindo
juvenis, 08.07.2008 (Faísca), existe fotografia;
Alcácer do Sal, S. Romão, 26.12.2009, 2 inds. nos
arrozais (J. T. Tavares), existe fotografia; Alcácer do
Sal, junto à fábrica de arroz, 03.03.2010, 20 inds.
(P. Ramalho); Alcácer do Sal, Rio de Moinhos,
26.12.2010, 14 inds. (dos quais pelo menos 1 juv.)
(J. T. Tavares).
Comentário: falta informação adequada para a
caracterização do estatuto desta espécie em Portugal,
mas parece ter iniciado o processo de naturalização, com
observações de bandos e de reprodução (pela observação
de juvenis recentes) no Paul do Boquilobo, vale do Sado e
Algarve (ver Matias 2003).
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Bico-de-chumbo-de-cabeça-preta
Lonchura malacca (C)
(Sul e sudeste asiáticos)
Setúbal, Palmela, Zambujal, 21.03.2009, 1 ind. (in
Costa 2010); Alcochete, Passil, início de Agosto
2010, bando com mais de uma dezena (J. Ferreira).
Comentário: aves apresentando características da subespécie
L. malacca atricapilla; alguns autores consideram este
taxon uma espécie distinta, L. atricapilla (e.g. Restall
1996). A escassez de registos recentes desta espécie poderá
ser consequência do seu comportamento discreto ou de uma
real regressão populacional; falta prospecção sistemática em
habitat adequado que permita esclarecer o estatuto actual
desta espécie.
Viúva-cauda-de-alfinete Vidua macroura (E)
(África subsariana)
Aveiro, Estarreja, Salreu, 06.07.2000, 1 macho
(A. Caldas), existe fotografia; Oliveira do Bairro,
Oiã, 28.07.2008, 1 macho (M. Cardoso), existem
fotografias; mesmo local, 29.07.2008, 1 casal em
parada nupcial e pelo menos mais 2 fêmeas (I. V.
Verde, A. Guerra, M. Cardoso), existem fotografias;
mesmo local, 10.09.2008, 1 macho (I. V. Verde),
existem fotografias; Aveiro, Esgueira, Taboeira,

103

27.06.2010, 1 fêmea (O. Morais), existem fotografias;
mesmo local, 28.06.2010, pelo menos 1 macho e
2-3 fêmeas (J. Neto), existe fotografia; mesmo local,
01.07.2010, 1 macho (O. Morais), existe fotografia;
Estarreja, Salreu, 29.07.2008, 1 casal em parada
nupcial e pelo menos mais 2 fêmeas (I. V. Verde),
existem fotografias; mesmo local, 28.06.2010, pelo
menos 1 macho e 1 fêmea (J. Neto).
Comentário: conjunto significativo de registos na região
de Aveiro que indica a permanência desta espécie na região
durante vários anos, sugerindo a reprodução regular. Os
juvenis devem ser procurados em ninhadas de bico-de-lacre
Estrilda astrild, a espécie que é provavelmente parasitada
por esta viúva em Portugal. Na zona de Aveiro esta espécie
parece preferir zonas com salgueiros (J. Neto).
Canário-doméstico Serinus canaria (E)
(a forma selvagem ocorre nos arquipélagos dos
Açores, Madeira e Canárias)
Porto, Marco de Canaveses, Sobre-Tâmega,
01.12.2008, 1 ind. com albinismo parcial (M.
Gomes), existem fotografias.
Comentário: ave num bando de pardais Passer
domesticus.

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
Pato-mandarim Aix galericulata (E)
(Ásia Oriental e introduzido no sul da Grã-Bretanha)
Graciosa, poços de Santa Cruz, observações em
09.02.2010-18.06.2010, 07-09.09.2010 e 31.12.2010,
1 macho ad. (em eclipse em Junho) (J. Bried, P.
Visicchio, L. Aguiar). Existem fotografias.
Terceira, Pico Gaspar, 16.06.2010, 1 macho e 1
fêmea (E. Dias). Existem fotografias.
Comentário: registos resultantes de possível fuga de
cativeiro, constituindo os primeiros desta espécie nos Açores.
Pato-mandarim, Santa Cruz, 31.12.2010 (Joël Bried)
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ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA
Mandarim Taeniopygia guttata (E)
(Austrália)
Madeira, Santa Cruz, Caniço, Garajau, 15.12.2010,
1 ind. leucístico (J. Cavaco), existe fotografia.
Porto Santo, 01.07.2008, 1 casal observado em
cópula (J. Cavaco), existe fotografia.
Comentário: primeiros registos desta espécie em liberdade
na Região Autónoma da Madeira, incluíndo um caso de
nidificação provável.
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