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RESUMO
MATIAS, R. 2012. Aves exóticas em Portugal: ano de 2011. Anuário Ornitológico 9: 57-65. Nesta
sexta compilação de registos é apresentada informação referente a 32 espécies de aves exóticas (não
autóctones, oriundas de cativeiro, categorias C e E) observadas em liberdade em Portugal durante
2011. Regista-se uma nova espécie em liberdade em Portugal, o turaco-de-crista-vermelha Tauraco
erythrolophus, endémica de Angola. É apresentada mais informação relevante sobre a reprodução do
periquitão-de-cabeça-azul Aratinga acuticaudata na cidade de Lisboa, continuando aparentemente em
processo de naturalização.
SUMMARY
MATIAS, R. 2012. Non-native birds in Portugal in 2011. Anuário Ornitológico 9: 57-65. We present
observations of 32 species of non-native bird species (as defined by categories C and E) recorded in
Portugal mainly in 2011. One new species is recorded for the first time on Mainland Portugal (Redcrested Turaco Tauraco erythrolophus, an Angolan endemism). Highlights in this compilation include more
breeding evidence gathered for the Blue-crowned Parakeet Aratinga acuticaudata, a species apparently in
the process of becoming established.

Nesta sexta compilação de registos de aves
exóticas em liberdade em Portugal (com a
primeira destas em Matias 2003) são incluídos
registos respeitantes principalmente a 2011, mas
incluem-se também algumas observações mais
antigas.
Durante o ano de 2011 destacam-se os casos de
reprodução com sucesso de anatídeos em parques
urbanos que poderão alimentar uma possível
expansão dessas espécies no meio natural. Indícios
fortes de nidificação foram observados para o
periquitão-de-cabeça-azul Aratinga acuticaudata,
cujos números e área de ocorrência continuam
a aumentar. Apenas uma nova espécie exótica
para Portugal é aqui incluída, a andua-de-cristavermelha Tauraco erythrolophus, correspondendo a
uma fuga do Jardim Zoológico de Lisboa.
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
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.
São também publicados 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 ou em sites de
internet poderão ser incluídos nesta compilação
caso a sua relevância o justifique (por exemplo,
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serem espécies novas para Portugal). 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 macho observado na Herdade da

Barroca d’Alva, Alcochete em Setembro de 2005
(H. O. Pires 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.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTOS
PORTUGAL CONTINENTAL

Cisne-preto
Cygnus atratus (E)
(Austrália)
Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, rio
Minho, 25.07.2010, 6 inds. (I. Sousa).
Comentário: aves de proveniência indeterminada; esta
espécie ornamental é mantida nalguns lagos de jardim,
onde se reproduz ocasionalmente.
Ganso de Magalhães
Chloephaga picta (E*)
(Sul da América do Sul e ilhas Malvinas)
Setúbal, Almada, Parque da Paz, 10.10.2011, 3
machos, 2 fêmeas (F. Clamote).
Comentário: a reprodução desta espécie foi confirmada
pelo 4º ano consecutivo no Parque da Paz, com um mínimo
de 6 crias. Tal como em 2010, todas as crias observadas
desapareceram subitamente, ao que se acrescenta que
o número de aves adultas desceu significativamente,
possivelmente devido a intervenção humana por forma a
limitar a área de ocorrência desta espécie; todas estas aves
são voadoras e voam por vezes para fora dos limites do
parque (F. Clamote).
Ganso do Egipto
Alopochen aegyptiaca (E*)
(África subsariana)
Braga, Esposende, estuário

do

Cávado,

07.12.2011, 4 inds. em voo (J. A. Silva); Esposende,
Fão, 21.12.2011, 1 ind. (J. A. Silva), existem
fotografias;
Porto, Porto, Parque da Cidade, 15.02.2010, 1
casal com 3 crias muito jovens (T. Rocha), existem
fotografias; mesmo local, reprodução é conhecida
desde há alguns anos antes de 2011 (P. Cardia);
Póvoa de Varzim, Parque da Cidade, 19.11.2011,
8 inds. (observador desconhecido).
Aveiro, Aveiro, salina junto à Universidade de
Aveiro, 16.01.2009, 1 ind. (J. Neto, P. J. Ferreira).
Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva,
23.02.2011, 1 ind. (N. M. Martins), existe
fotografia;
Setúbal, Benavente, salinas de Vasa Sacos,
20.02.2011, 1 ind. (T. Catry, I. Catry); Santiago do
Cacém, Lagoa de Sto. André, 27.11.2011, 3 inds.
(M. Robb).
Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 30.06.2011, 1 casal
(M. Martins), existem fotografias.
Évora, Évora, albufeira de Vale de Moura, início
de Nov. 2011, 40 inds. (M. M. Hansen).
Comentário: as observações de aves em parques
públicos em geral não são publicadas nestas compilações
de registos, uma vez que se tratam de aves dependentes da
acção humana, seja em termos de alimentação, incremento
das populações ou outras; contudo, nesta espécie, muitas
situações são intermédias (entre o semi-cativeiro e o
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estado selvagem) e torna-se importante registar os casos de
reprodução em liberdade (mesmo em parques, desde que as
aves circulem livremente), uma vez que essa informação
permitirá compreender melhor os casos de reprodução e
ocorrência em plena liberdade registados noutros pontos.
Nesta espécie, na actualidade, a nidificação poderá ter
tendência para ocorrer em lagos artificiais e mesmo em
meios urbanos, devido às condições aí oferecidas (protecção,
alimento, etc), mas essas mesmas aves poderão dispersar
para zonas afastadas após o final da época de reprodução.
Pato-do-mato
Cairina moschata (E*)
(América Central e do Sul)
Évora, Mora, açude do Furadouro, 20.08.2011, 3
inds. (P. Fernandes).
Faro, Lagos, paul de Lagos, 13.01.2011, 1 ind. a
alimentar-se numa salina (S. Wates).
Comentário: para esta espécie apenas são publicados
registos de aves sem aparente dependência de acção
humana (uma vez que é comum como ave doméstica); a
sua reprodução em estado selvagem foi já verificada em
Portugal Continental (Equipa Atlas 2008).
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ind. (J. Reis).
Faro, Lagos, paul de Lagos, 15.01.2011, 1 casal no
caniçal (S. Wates).
Comentário: inclui-se o primeiro registo publicado para
o Algarve.
Arrabio-de-faces-brancas
Anas bahamensis (E)
(Caraíbas e América do Sul)
Braga, Esposende, Fão, 26.08.2011, 1 ind. (J. A.
Silva), existem fotografias;
Comentário: este indivíduo permaneceu pelo menos até
ao final de 2011 (J. A. Silva in litt.).
Codorniz-japonesa
Coturnix japonica (E)
(Ásia oriental)
Beja, Beja, próximo de Amareleja, 20.05.2006, 1
macho a vocalizar (C. Pacheco)
Comentário: esta espécie tem sido alvo de largadas
ilegais nalguns pontos do país com fins cinegéticos (C.
Pacheco in litt.), ou utilizada para treino de cães de caça.

Pato-mandarim
Aix galericulata (E)
(Ásia Oriental e introduzido no sul da GrãBretanha)
Porto, Gaia, S. Pedro de Afurada, 11.01.2011,
1 macho ad. (M. Rego), existe fotografia; Porto,
Ribeira da Granja, 05.02.2011, 1 macho ad.
(F. Oliveira), existe fotografia; mesmo local,
13.11.2011, 1 macho ad. (F. Oliveira), existe
fotografia;
Comentário: possivelmente o mesmo indivíduo em todas
as observações.

Faisão-comum
Phasianus colchicus (E*)
(Eurásia)
Braga, Esposende, Fão, 22.09.2011, 1 fêmea (J.
A. Silva), existem fotografias.
Aveiro, Estarreja, Salreu, 03.01.2011, 1 fêmea (J.
M. Neto).
Santarém, Coruche, junto à estrada da Erra,
09.03.2011, 1 macho (L. G. Sousa); Azambuja,
Manique do Intendende, 24.04.2011, 1 macho (J.
Vicente).
Comentário: provavelmente, todos estes registos deverão
dizer respeito a aves provenientes das largadas anuais.

Pato-carolino
Aix sponsa (E)
(América do Norte e introduzido na GrãBretanha)
Braga, Barcelos, rio Cávado, 17.11.2011, 2
machos (S. Esteves), existem fotos.
Aveiro, Mira, lagoa de Mira, 26.09.2010, 1 fêmea
(M. S. Miguel), existem fotos.
Leiria, Alcobaça, lagoa de Pataias, 28.11.2011, 1

Andua-de-crista-vermelha
Tauraco erythrolophus (E)
(endémico de Angola)
Lisboa, Lisboa, Parque Florestal do Monsanto,
28.10.2011, 1 ind. (S. Guerreiro), existem
fotografias.
Comentário: ave fugida do Jardim Zoológico de Lisboa,
observada no mesmo local em liberdade ainda no final
de 2011. Primeiro registo desta espécie em liberdade em
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Pato-mandarim, Gaia, 11.01.2011 (Maria Rego).

Portugal. O nome comum apresentado segue a nomenclatura
de Pinto (1983).
Caturra
Nymphicus hollandicus (E)
(Austrália)
Porto, Paredes, Recarei, 11.09.2011, 1 fêmea (R.
Ferreira).
Santarém, Tomar, 27.09.2009, 1 fêmea (M.
Santos), existem fotos.
Lisboa, Lisboa, Jardim do Cabeço das Rolas,
10.05.2011, 1 ind. (S. MacKay, M. Silva); Loures,
Parque do Tejo, 21.08.2011, 1 ind. (S. MacKay).
Setúbal, Alcochete, Ribeira das Enguias,
03.07.2011, 1 ind. (J. Heitor), existem fotos.
Faro, Portimão, ria de Alvor, 04-05.05.2011, 1
ind. (I. Soares, G. Réthoré, F. Bragança); centro
de Portimão, 31.05.2011, 1 ind. (M. Tissot).
Comentário: espécie registada com alguma frequência
em liberdade em Portugal, reflectindo o facto de ser comum
em cativeiro.

Periquito-comum
Melopsittacus undulatus (E*)
(Austrália)
Setúbal, Almada, Parque da Paz, 07.11.2011, 3
inds. (L. Costa), existem fotos.
Faro, Olhão, 26.09.2011, 1 fêmea (I. Jesus),
existem fotografias.
Comentário: observações que correspondem a fugas de
cativeiro.
Periquito da Guiné
Poicephalus senegallus (E)
(África ocidental)
Lisboa, Lisboa, Av. Defensor de Chaves,
21.02.2011, 5 inds. (R. Tomé, N. Pires); Lisboa,
Benfica, junto ao estádio da Luz, 18.08.2011,
2 inds. em voo (C. Pacheco); Lisboa, Belém,
11.10.2011, pelo menos 5 inds. a alimentaremse de frutos de lódão-bastardo Celtis australis (C.
Pacheco); Belém, 12.10.2011, 6 inds. em voo
ao final da tarde (C. Pacheco); Belém, Calçada
da Ajuda, Novembro 2010, 11 inds. em voo (C.
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Pacheco); mesmo local, Setembro 2010, 4 inds. a
alimentarem-se de nêsperas (C. Pacheco).
Comentário: adicionalmente, esta espécie foi observada
com regularidade (todo o ano) na zona da Calçada da
Ajuda (C. Pacheco) em bandos de 2 a 5 aves.
Inseparável de Fischer
Agapornis fischeri (E)
(África oriental)
Porto, Porto, Parque da Cidade, 1 adulto,
30.07.2009 (A. Terra).
Faro, Lagoa, Carvoeiro, Quinta Vale d’El
Rei, 09.09.2011, 1 ind. (C. Marques), existem
fotografias; Portimão, Ria de Alvor, 26.05.2011,
4 inds. (2 coloração normal, 1 esbranquiçado, 1
azulado) (G. Réthoré, B. Van der Auwermeulen).
Comentário: existem referências não confirmadas a
reprodução desta espécie em liberdade no Algarve após fuga
de cativeiro (Lagoa).
Periquito-de-colar
Psittacula krameri (CE)
(África e sul da Ásia)
Porto, Gondomar, Gondomar (centro), últimas 3
semanas de Janeiro 2011, 3 fêmeas e 2 machos (P.
Fula); Porto, Parque da Cidade, 27.10.2009, 2 inds.
da subespécie P. k. krameri (M. Braun).
Lisboa, Lisboa, Benfica, 11.01.2011, 47 inds.
em voo (P. Fernandes); Benfica, 17.03.2011, 37
inds. a entrar para um dormitório (P. Fernandes);
Almada, 03.05.2011, 1 ind. em voo (R. Guerreiro);
Lisboa, Quinta das Conchas, 03.10.2011, pelo
menos 14 inds. em grupos de 2-4 aves (R. Matias);
Lisboa, Sete Rios, zona de acesso livre do Jardim
Zoologico, 02.11.2011, 5 inds. (R. Matias);
Cascais, parque Marechal Carmona, 22.10.2011,
2 inds. (J. Fraga); Sintra, Massamá, 24.11.2011, 1
ind. (N. Pereira).
Setúbal, Almada, Almada, 03.05.2011, 1 ind. (R.
Guerreiro).
Faro, Portimão, Ria de Alvor, 20.10.2011, 3 inds.
(G. Réthoré, I. Blijleven, A. Clark).
Comentário: espécie que se encontra aparentemente
firmemente instalada em Portugal, sendo apresentadas
principalmente contagens mais elevadas ou registos em
locais onde a sua presença se encontra mal documentada.

Periquitão-de-cabeça-azul
Aratinga acuticaudata (E)
(América do Sul)
Lisboa, Lisboa, Jardim Campo Mártires da Pátria,
21.02.2011, 6 inds. (R. Caratão); Lisboa, Quinta das
Conchas, 23.02.2011, 2 inds. (G. Elias, M. Elias);
Lisboa, Jardim Botânico, 20.03.2011, 2 indivíduos
em cópula (P. Guerra), existe vídeo; mesmo local,
16.04.2011, 1 casal a ocupar cavidade num plátano
(P. Guerra), existem fotos; Lisboa, Picoas, Praça
José Fontana, 21.08.2011, 14 inds. no jardim da
praça (N. Pereira); mesmo local, 24.08.2011, 13
inds. (N. Pereira); mesmo local, 26.08.2011, 4 inds.
a alimentarem-se no arvoredo (N. Pereira, M.
Santos); Lisboa, Belém, 18.10.2011, 25 inds. em
voo para leste (R. Caratão, R. Silva); Lisboa, Alto
de Santo Amaro, 19.11.2011, 2 inds. (H. O. Pires),
existem fotos; Lisboa, Estufa Fria, 15.12.2011, 18
inds. (F. Oliveira).
Comentário: apesar de o número crescente de indivíduos
desta espécie observados em liberdade indicar reprodução
da espécie, as observações de Março e Abril no Jardim
Botânico são os primeiros indícios concretos de nidificação
observados directamente em Portugal. Contudo, o sucesso
reprodutor desta tentativa é desconhecido (P. Guerra).
Periquito-de-cabeça-preta
Nandayus nenday (E)
(América do Sul)
Lisboa, Lisboa, Benfica, Quinta da Granja,
18.05.2011, 1 ind. (P. Fernandes).

Periquitão-de-cabeça-azul, Jardim
16.04.2011 (Paulo Guerra).

Botânico

de

Lisboa,
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Comentário: espécie raramente observada em liberdade
em Portugal.
Periquito-monge
Myiopsitta monachus (E*)
(América do Sul)
Porto, Porto, Parque da Cidade, 27.10.2009, 3
inds. (M. Braun); Porto, 08.03.2011, 8 inds. (R.
Tavares), existem fotografias.
Lisboa, Lisboa, junto ao Instituto Superior
Técnico, 06.01.2011, 2 inds. a alimentarem-se (A.
H. Leitão); Lisboa, Sete Rios, zona de acesso livre
do Jardim Zoologico, 02.11.2011, 3 inds. num
ninho (R. Matias); Sintra, Cacém, Mercês, máximo
de 7 inds. a alimentarem-se de sementes de
Cupressus sempervirens, 19-24.01.2010 (C. Ramos),
existem fotografias; mesmo local, 8 inds., verão
de 2010 (C. Ramos); mesmo local, pelo menos 4
indivíduos, início de 2011 e Julho-Agosto 2011
(C. Ramos, N. Vieira).
Comentário: as observações no Porto e na zona das
Mercês, devido aos números envolvidos, parecem indiciar a
reprodução com sucesso desta espécie.
Rolinha-diamante
Geopelia cuneata (E)
(Austrália)
Aveiro, Arouca, Albergaria da Serra, Cavada
(Serra da Freita), 26.06.2011, 1 ind. (R. Gambóias),
existe fotografia.
Comentário: espécie que vem vindo a ser observada com
alguma frequência em liberdade no nosso país (e.g. Matias
2011).
Mainá-indiano
Acridotheres tristis (E)
(Sul e centro da Ásia)
Lisboa, Cascais, Carcavelos, 1 adulto, Maio 2011
(R. Rodrigues), existem fotos.
Comentário: observado pelo menos por duas semanas
no local.
Mainá-de-crista
Acridotheres cristatellus (C)
(Sudeste asiático)
Lisboa, Cascais, S. João do Estoril, 13.01. 2011,

Rolinha-diamante, Serra da Freita, 26.06.2011 (Rosa Gambóias)

1 ind. (P. Fondinho, P. Fernandes); Oeiras,
12.02.2011, bando com pelo menos 37 inds.
(observador desconhecido); Cascais, Parede,
estação de combóios, 2 inds. (J. P. Tavares).
Setúbal, Seixal, Fernão Ferro, 20.04.2011, 2
casais a nidificar numa palmeira (D. Cardador),
existem fotografias; Almada, Costa da Caparica,
14.05.2011, 1 ind. (N. Oliveira); Setúbal, junto ao
hipermercado “Jumbo”, 17.10.2011, bando com
28 inds. (R. Matias).
Comentário: não são aqui publicadas observações
nas zonas onde a espécie se encontra instalada (OeirasCarcavelos principalmente), excepto contagens elevadas.
Estorninho-metálico-púrpura
Lamprotornis purpureus (E)
(África subsariana)
Faro, Faro, Gambelas, 20.05.2011, 1 ind. (B.
Berkovic), existem fotografias.
Comentário: espécie raramente observada em liberdade.
Tecelão-de-dorso-malhado
Ploceus cucullatus (E*)
(África subsariana)
Faro, Lagos, Portelas, 13.07.2011, 1 ind. num
campo de cultivo (P. P. Pinto).
Comentário: espécie raramente observada em liberdade
em Portugal.
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Estorninho-metálico-púrpura, Gambelas, 20.05.2011 (Buga
Berkovic)

Tecelão-de-cabeça-preta
Ploceus melanocephalus (C)
(África subsariana)
Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca D’Alva,
08.07.2011, 1 juv. recente (M. Gomes), existe
fotografia.
Faro, Loulé, caniçal de Vilamoura, 09.01.2011, 2
inds. (S. Roda, B. Araújo, G. Réthoré, F. Bragança);
Loulé, Quinta do Lago, 01.03.2011, 1 ind. (N. M.
Martins); mesmo local, 13.05.2011, 3 machos e
1 fêmea com vários ninhos construídos (3+) (N.
Pereira, S. Pereira); mesmo local, 07.07.2011, 3
inds. (C. Magalhães); Silves, Lagoa dos Salgados,
20.10.2011, 1 macho (G. Réthoré, I. Blijleven, A.
Clark).
Comentário: as datas em que se podem encontrar os
primeiros juvenis voadores constituem informação relevante
para se compreender a fenologia reprodutora da espécie em
Portugal.
Bispo-de-coroa-amarela
Euplectes afer (C)
(África subsariana)
Aveiro, Salreu, Janeiro de 2009, pelo menos 400
inds. (J. Neto).
Leiria, Óbidos, Amoreira, zona húmida ca. 1 km
SE da povoação, 28.09.2011, 3 inds. dos quais 1
macho (P. Ramalho);
Lisboa, Torres Vedras, Foz do Sizandro,
10.10.2011, 1 macho em muda para p. de eclipse
(I. S. Teodoro), existem fotografias; Vila Franca
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de Xira, arrozais da Giganta, 19.10.2011, cerca
de 600 inds. (bando) (R. Caratão); mesmo local,
12.11.2011, mais de 400 inds. em dormitório (S.
MacKay, F. Morais).
Setúbal, Alcochete, Barroca d’Alva, 25.09.2011,
ca. 60 inds. (dos quais 20 eram machos em p.
nupcial) (N. Pereira).
Portalegre, Elvas, Monte da Alfarófia Nova,
01.01.2011, bandos em plumagem de eclipse num
açude (L. Sanabria), existem fotografias; Elvas,
arrozal a SE da ZPE Torre da Bolsa, 05.12.2011,
pelo menos 15 inds. (C. Pacheco)
Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 09.08.2011, 1 casal
(R. Matias, A. Lopes).
Comentário: o estuário do Tejo permanece como a área
onde esta espécie é encontrada em maior número. Outros
registos mostram a expansão da espécie, nomeadamente no
Alto e no Baixo Alentejo e na costa Oeste.
Bengali-vermelho
Amandava amandava (C)
(Ásia meridional)
Portalagre, Elvas, arrozal a SE da ZPE Torre
da Bolsa, 05.12.2011, pelo menos 5 inds. (C.
Pacheco).
Comentário: a ocorrência de bandos maiores desta
espécie na zona de Elvas (e.g. Matias 2002) poderá ser
sazonal e variável de ano para ano.
Mandarim
Taeniopygia guttata (E*)
(Austrália)
Porto, Porto, Parque da Cidade, 14.08.2010, 1
macho leucístico (A. Terra).
Santarém, Tomar, 27.09.2009, 1 macho da ssp. T.
g. castanotis (M. Santos), existem fotos.
Setúbal, Alcochete, junto ao hotel Alfoz,
27.08.2011, 1 macho ad. (J. L. Albuquerque),
existe fotografia.
Comentário: espécie ocasional em liberdade em Portugal.
Bico-de-chumbo-malhado
Lonchura punctulata (E*)
(Sul e sudeste asiáticos)
Santarém, Benavente, a leste de Santo Estevão,
ribeira de Santo Estevão (tétrada UTM ND20B),
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28.08.2011, 7 inds. (2 ads., 5 juvs.) (H. Feith);
Chamusca, Vale de Cavalos, 04.12.2011, pelo
menos 15 inds. em restolho de arroz (H. Feith).
Setúbal, Alcácer do Sal, S. Romão, 10.04.2011,
30-50 inds. (adultos e juvenis) a alimentar-se (J.
T. Tavares). Rio de Moínhos, 26.12.2010, 14 inds.
(inclui 1 juv.) (J. T. Tavares); Alcácer do Sal, Monte
do Vale Ceisseiro (3.5 km a sul de Vale de Guizo),
01.08.2011, 3 ads. (J. Rodrigues).
Comentário: novos registos que comprovam a presença
e reprodução continuadas no vale do Sado e aparente
expansão para outras zonas.

não prospectado sistematicamente, a aparente ausência
poderá não ser real. Sabe-se da captura em grande número
de aves desta espécie nos anteriores locais de ocorrência para
posterior comercialização (com elevado número de juvenis),
sendo esta uma provável importante causa para a sua forte
diminuição.

Bico-de-chumbo-de-cabeça-preta
Lonchura malacca (C)
(Sul e sudeste asiáticos)
Setúbal, Alcochete, Rilvas, 26.02.2009, 3 inds. (J.
Rayner).
Comentário: esta espécie tem vindo a ser registada
menos frequentemente do que no passado, sem qualquer
registo conhecido em 2011. Contudo, tratando-se de uma
espécie bastante discreta e com abundante habitat favorável

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Perdiz-comum Alectoris rufa (E*)
(sudoeste da Europa)
Terceira, Pico dos Pedreiros, 2 inds., 16.05.2011
(C. Pereira).
Comentário: encontra-se mal documentada a presença
desta espécie no arquipélago, resultante de largadas regulares, aparentemente sem populações naturalizadas autossuficientes.
Pintada Numida meleagris (E)
(África subsariana, largamente difundida como
ave doméstica)
São Miguel, Pico Vermelho, 4 inds., 14.08.2008
(A. Pesola); a NW de Sete Cidades, ca. 15 inds.,
22.10.2008 (R. Ek, O. Jönsson).
Comentário: registos ocasionais desta espécie, aparentemente sem evidências de reprodução. Estes são os dois
primeiros registos publicados para esta espécie nos Açores

desde a primeira compilação de observações de aves introduzidas publicada (Matias 2003).
Bico-de-lacre Estrilda astrild (C)
(África subsariana)
Terceira, Biscoitos, 6 inds., 22.01.2011 (C. Pereira, C. Melo); Lagoa do Negro, 2 inds., 18.08.2011
(C. Pereira); Belo Jardim, 12 inds., 04.12.2011 (J.
Bried); Paul da Praia, 8 inds., 12.12.2011 (J. Bried).
Comentário: registos que ilustram a permanência desta
espécie no Arquipélago dos Açores.
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