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RESUMO
Nesta compilação de registos são apresentadas
observações de 55 espécies de aves exóticas em
liberdade em Portugal respeitantes principalmente
ao período de 2005 a 2008. Para muitas espécies,
a tendência de colonização progressiva do
habitat disponível aparentemente mantém-se.
Foram registadas 12 novas espécies para Portugal
Continental, uma para os Açores e outra para a
Madeira. As novas espécies naturalizadas, em vias
de se naturalizarem ou que estarão a reproduzir-se com regularidade são 7: o Ganso do Egipto
Alopochen aegyptiaca, o Pato-do-mato Cairina
moschata, o Periquito da Guiné Poicephalus senegallus,
o Periquitão-de-cabeça-azul Aratinga acuticaudata,
o Rouxinol do Japão Leiothrix lutea, o Bico-de-chumbo-malhado Lonchura punctulata e a Viúva-cauda-de-alfinete Vidua macroura.
SUMMARY
Observations of 55 species of non-native birds
in Portugal, mostly from the period 2005 to 2008,
are presented. Twelve new species for Mainland
Portugal were recorded, as well as one new both
for the Azores and Madeira. The new naturalized
species or that are probably breeding regularly are
Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca, Muscovy Duck
Cairina moschata, Senegal Parrot Poicephalus senegallus,
Blue-crowned Parakeet Aratinga acuticaudata, Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea, Scaly-breasted
Munia Lonchura punctulata and Pin-tailed Whydah
Vidua macroura.
No presente, tal como previsto há alguns anos
atrás, Portugal alberga populações crescentes de
cada vez mais espécies de aves introduzidas ou
escapadas de cativeiro. São 7 aquelas que parecem
irremediavelmente instaladas (ou naturalizadas)
no território continental (ver Matias et al. 2007)
e agora outras 7 tudo indica seguirem o percurso

das primeiras. Estas potenciais novas espécies
naturalizadas são o Ganso do Egipto Alopochen
aegyptiaca, o Pato-do-mato Cairina moschata, o
Periquito da Guiné Poicephalus senegallus, o Periquitão-de-cabeça-azul Aratinga acuticaudata, o Rouxinol do
Japão Leiothrix lutea, o Bico-de-chumbo-malhado
Lonchura punctulata e a Viúva-cauda-de-alfinete
Vidua macroura.
Torna-se evidente que a tendência desta situação
será a de um agravamento nos próximos anos, com
cada vez mais espécies a conseguir estabelecer-se,
algo que poderá vir a ser facilitado pelas presentes
alterações climáticas. É sabido que muitas destas
espécies são introduzidas directamente por
particulares, com o intuito de vê-las procriar em
liberdade no nosso país, apesar de tal representar
uma clara violação da legislação em vigor, para
além de evidenciar noções de ecologia e civismo
particularmente reprováveis. Os impactos destas
espécies na fauna e flora nativas são potencialmente
muito graves e encontram-se bem documentados
em variados casos de desastre ecológico ocorridos
noutras partes do Mundo. Em Portugal, os
impactos destas espécies são em grande medida
desconhecidos, consistindo o nosso conhecimento
actual principalmente de especulações e de dados
não sistemáticos ou observações ocasionais.
Faltam cada vez mais estudos sérios que foquem as
potenciais interações das espécies introduzidas com
as espécies autóctones.
Por outro lado, uma inacção quase total por
parte das autoridades competentes, por falta de
meios ou de capacidade, face à actual situação, tão
preocupante do ponto de vista da manutenção da
biodiversidade natural, tem sido um fraco obstáculo
à presença de cada vez mais espécies potencialmente
invasoras. Apesar da disponibilização de informação
detalhada sobre o assunto, quase inexistente há
apenas alguns anos atrás, não parece haver vontade
de uma mudança séria na tendência que se observa.
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Os processos de erradicação de espécies invasoras
instaladas são extremamente complexos e onerosos,
tanto do ponto de vista de recursos humanos, como
do ponto de vista metodológico. Seria, de facto,
mais eficiente um processo de monitorização que
permitisse detectar atempadamente as espécies
novas, recém-introduzidas, numa fase em que a
erradicação fosse ainda uma opção viável.
Esta pequena compilação de registos, abrangendo
quatro anos diferentes, permite confirmar as
tendências registadas para muitas espécies em
anos anteriores (ver Matias 2002, 2003, 2004,
2006a, 2006b) e tem como objectivo contribuir
para o conhecimento da situação dessas mesmas
espécies no nosso país. Contudo, deve ser tido em
consideração que os registos reportados, embora
importantes, representam apenas uma parte da
realidade das aves exóticas em Portugal, devido a
muitas espécies serem discretas, de difícil detecção
ou difícil contagem, ou devido a muitas das
observações infelizmente não serem divulgadas.
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
poderão ser incluídos nesta compilação caso a sua
relevância o justifique (por exemplo, serem espécies
novas para Portugal).
Para determinadas espécies com potencial para
se tornarem espécies-praga (por exemplo, o Pardal-de-bico-vermelho Quelea quelea) todos os registos

serão publicados, apesar da sua nidificação nunca
haver sido confirmada no nosso país. 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 nos arrozais da Quinta da Vala,
Silves em 08.07.2004 (N. Fonseca in Matias 2006)).
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.
Nestes quatro anos de dados foram observadas
55 espécies de aves exóticas em liberdade, das quais
12 são novas espécies para Portugal Continental
(lista E), metade das quais Anatídeos. Até ao final de
2008 foi assim registado um total de 97 espécies de
aves exóticas em liberdade em Portugal Continental
(ver Matias et al. 2007). O número total de espécies
introduzidas observadas nas ilhas está ainda por
definir devido à existência de registos muito antigos
ainda não estudados e compilados na totalidade.
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LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTOS
PORTUGAL CONTINENTAL
Cisne-preto Cygnus atratus (E)
(Austrália)
Porto, Vila Nova de Gaia, Cabedelo, 17.09.2008, 1
ad. (A. Caldas), existem fotografias.
Faro, Portimão, Morgado do Reguengo, albufeira
dos Álamos, 21.09.2006, 1 ind. (N. Fonseca).
Comentário: fugas de espécie ornamental mantida,
por exemplo, nalguns lagos de jardim.
Ganso-chinês Anser cygnoides (E)
(Ásia Central e Oriental)
Lisboa, Torres Vedras, foz do rio Alcabrichel,
15.06.2008, 2 inds. (L. Vieira).
Comentário: primeiro registo desta espécie em
liberdade em Portugal, que é mantida como animal
doméstico nalguns locais.
Ganso do Egipto Alopochen aegyptiaca (E*)
(África Subsariana)
Viana do Castelo, Caminha, estuário do Minho,
09.02.2003, 2 inds. (F. Areias, R. Santos, S. Santos, P.
Pereira); Ponte de Lima, Lagoas de Bertiandos e S.
Pedro de Arcos, 26.10-19.11.2006, 2 ads e 1 juv. (M.
Cardoso, E. Gonçalves, M. Gonçalves);
Braga, Esposende, rio Cávado, 28.12.2002, 2 inds.
(C. Noivo); Esposende, Fão, rio Cávado, 10.08.2006,
4 inds. (L. Reino, J. Santana); mesmo local, 16.0702.08.2008, 15-16.08.2008, pelo menos 5 inds. (L.
Reino, Joana Santana).
Porto, Porto, Parque da Cidade, 15.10.2003, 3 inds.
(M. Azeredo); mesmo local, 06.08.2006, 2 inds. (P.
Guimarães);
Coimbra, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal,
19.08.2002, 1 ind. (P. Tenreiro);
Santarém, Benavente, Vasa Sacos, 22.08.2004, 2
juvs. (C. Noivo);
Lisboa, Sintra, Azóia, pedreira da Biscaia,
07.05.2005, 1 ind. (J. Simão), existem fotos.
Setúbal, Alcochete, Hortas (tanques próximos),
10.12.2006, 2 inds. (P. Fernandes); Alcochete,
Hortas, 24.02.2007, 1 ind. (A. Tomás); mesmo
local, 24.03.2007, 1 ind. sem anilhas (L. Gordinho);
Alcácer do Sal, arrozais junto ao quartel dos

bombeiros, 05.03.2008, 2 inds. (P. Lourenço);
Évora, Arraiolos, albufeira do Sargacinho,
15.03.2007, 5 inds. (P. Melro, J. P. Melro); Herdade
da Camoeira, 15-16.04.2007, ninhada com 8 crias
(M. Abreu);
Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 12.04.2008, 1 ind. (J.
L. Almeida); mesmo local, 11 e 15.11.2008, 1 ind.
(A. Dias, L. Palma, G. Elias e observadores da saída
da SPEA “circuito das albufeiras alentejanas”);
Comentário: esta espécie tem vindo a desenvolver
populações assilvestradas em diversos pontos do
país, provavelmente a partir de aves ornamentais
fugidas de lagos e jardins. É de destacar a
distribuição dos registos ao longo de grande parte
da metade ocidental do país (onde se concentra a
maioria das zonas húmidas) e o facto de muitos
dos indivíduos se manterem por muito tempo
num mesmo local. Embora esta espécie tenha sido
introduzida em diversos países europeus com maior
ou menor sucesso, não há evidência que cheguem
ao nosso país indivíduos no decurso de migrações
ou divagância.
Pato-do-mato Cairina moschata (E*)
(América Central e do Sul)
Braga, Esposende, Fão, rio Cávado, 10.08.2006, 2
inds. (assilvestrados) (L. Reino, J. Santana);
Leiria, Pedrogão Grande, Albufeira de Cabril,
12.01.2008, 2 inds. (P. Fernandes);
Setúbal, Sines, foz da Ribeira de Moinhos,
17.06.2007, 1 ad. (L. Gordinho);
Évora, Mourão, 31.05.2006, pelo menos 3 adultos
voadores (incluindo 2 fêmeas, uma com 3 e outra
com 9 crias pequenas) (L. Gordinho); Montemoro-Novo, albufeira da Anta, 19.01.2007, 1 ind. (M.
Caetano); Mourão, albufeira de Mourão, 23.02.2007,
3 inds. voadores (L. Gordinho);
Comentário: o primeiro caso de nidificação desta
espécie em completa liberdade no nosso país é
relativamente recente (ver Equipa Atlas 2008),
havendo no entanto muitos registos anteriores de
reprodução em parques e jardins, por exemplo da
Grande Lisboa, em que os indivíduos (incluindo a
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prole) circulavam livremente; poderá estar em vias
de se estabelecer uma população assilvestrada (ou
várias) desta espécie.

Reino, J. Santana);
Comentário: nova observação desta espécie, que
representa uma fuga de cativeiro.

Marreca-de-coleira Calonetta leucophrys (E)
(América do Sul)
Coimbra, Coimbra, Choupal, 28.12.2007, 1 ind. (H.
Afonso);
Comentário: primeiro registo desta espécie em
liberdade em Portugal.

Pato-canela Anas cyanoptera (E)
(Américas)
Santarém, Santarém, ribeira das Fontaínhas,
09.04.2006, 1 casal (H. Feith).
Comentário: 2006 foi o terceiro ano consecutivo
em que a espécie foi observada na Primavera,
neste mesmo local; estes indivíduos poderão ser
provenientes de uma colecção de aves aquáticas
existente no Centro Nacional de Exposições e
Mercados Agrícolas (H. Feith in litt.).

Pato-mandarim Aix galericulata (E)
(Ásia Oriental e introduzido no sul da Grã-Bretanha)
Braga, Barcelos, Lagoas de Areias de Vilar,
26.04.2008, 1 casal (F. Areias);
Viseu, Mangualde, Fagilde, rio Dão, 20.11.2008, 2
inds. (V. Olazabal).
Comentário: estes são os primeiros registos
publicados desta espécie para Portugal Continental.
Pato-carolino Aix sponsa (E)
(América do Norte e introduzido na Grã-Bretanha)
Viana do Castelo, Ponte de Lima, Paisagem
Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro
de Arcos, 17.10.2002, 1 macho e 2 fêmeas (E.
Gonçalves, M. Cardoso); mesmo local, 30.10.2002,
1 casal (E. Gonçalves).
Braga, Esposende, Fão, Rio Cávado, 12.04.2004,
1 macho, existe fotografia (C. Rio); mesmo local,
Setembro de 2004, 2 machos e uma fêmea (C. Rio).
Santarém, Abrantes, jardim do castelo de Abrantes,
10.04.2004, 1 macho (V. Garcia).
Comentário: primeiros registos publicados desta
espécie em liberdade em Portugal Continental.
Apesar de esta espécie ter uma distribuição
neárctica, o potencial divagante é considerado
reduzido, pelo que correntemente os registos desta
espécie no continente são publicados nesta secção
(embora nos Açores os registos sejam considerados
como provenientes de divagância natural). É ainda
possível a sua proveniência a partir da reduzida
população britânica (o que incluiria a espécie na
categoria C5), embora tal tenha sido considerado
improvável.
Marreca-oveira Anas sibilatrix (E)
(América do Sul)
Braga, Esposende, Fão, 15.08.2008, 1 ind. (L.

Arrábio-de-faces-brancas Anas bahamensis (E)
(Caraíbas e América do Sul)
Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 26.10.2003,
1 ind. (C. Noivo), existe fotografia.

Arrábio-de-faces-brancas, P. Boquilobo, Golegã, Outubro de
2003 (C. Noivo)

Arrábio-de-bico-vermelho Anas erythrorhyncha (E)
(África Austral e Oriental)
Setúbal, Sesimbra, Lagoa de Albufeira (Lagoa
Pequena), 19 a 30.12.2006, 1 ind. (C. Pacheco,
L. Costa, V. Encarnação, P. Geraldes, Faísca, J.
Farminhão);
Comentário: primeiro registo desta espécie em
liberdade em Portugal.
Pato-capuchinho (ou Marreca-cricri)
Anas versicolor (E)
(América do Sul)
Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 24 e
26.10.2003, 1 ind. (C. Noivo).
Comentário: primeiro registo desta espécie em
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liberdade em Portugal.
Merganso-capuchinho Lophodytes cucullatus (E)
(América do Norte)
Braga, Esposende, Fão, Rio Cávado, desde
15.10.2008 até depois do final do ano, 1 fêmea
portadora de anilha de cativeiro (R. Paulo, A.
Caldas, E. Castro, J. Catchpole, M. Millais); existem
fotografias.
Comentário: primeiro registo desta espécie em
liberdade em Portugal Continental. Apesar de
a chegada de aves desta espécie por via natural
(divagância) a partir da América do Norte ser muito
possível, este merganso-capuchinho apresentava
anilha de cativeiro (inscrição NL9), indicando a sua
origem e inviabilizando a sua consideração para
inclusão na categoria A, ou mesmo D (uma vez que
a sua origem de cativeiro é certa). De momento, esta
espécie encontra-se incluída na categoria A apenas
para a região dos Açores.

Merganso-capuchinho, Rio Cávado, Outubro de 2008 (R. Paulo)

Faisão-comum Phasianus colchicus (E*)
(Eurásia)
Castelo Branco, Castelo Branco, Monte das
Corgas (junto ao rio Pônsul), 29.03.2007, 1 macho
(R. Lima);
Santarém,
Benavente,
Bate-Orelha/Pancas,
28.01.2006, 1 fêmea (R. Matias, N. Pereira, S.
Pereira); Coruche, Vinhas da Erra, 05.06.2007, 1
macho (L. Guilherme); mesmo local, 19.06.2007, 1
fêmea (J. Guilherme); mesmo local, 06.07.2007, 1
fêmea com 5 juvenis junto à estrada (L. Guilherme);
Coruche, Erra, junto ao rio Sorraia, 28.07.2007, 1
fêmea (L. Guilherme, B. Pacheco); Tomar, S. Pedro
de Tomar, Quinta do Falcão, 30.08.2007, 1 macho
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(P. Alves); Coruche, Erra, junto à estrada para Vale
Vidro, 13.09.2007, 3 machos ads. e 1 macho juv. (L.
Guilherme, J. Guilherme); Coruche, Vinhas da Erra,
6 fêmeas e 1 macho juv. (J. Guilherme); Benavente,
Pancas, 15.11.2007, 1 macho (A. Gonçalves);
Coruche, Vinhas da Erra, 30.11.2007, 1 macho
(L. Guilherme, J. Guilherme); Coruche, Vinhas
da Erra, 10-11.05.2008, 1 macho (L. Guilherme,
E. Machado, J. Guilherme); Benavente, Pancas,
07.06.2008, 1 casal (P. Marques); Coruche, Vinhas
da Erra, 21.06.2008, 1 casal e 2 juvs. (J. Guilherme);
Benavente, Pancas, 10.11.2008, 1 macho (P.
Fernandes, P. Fondinho);
Lisboa, Sintra, Sabugo, 01.03.2006, 1 fêmea (R.
Matias);
Setúbal, Seixal, Corroios, junto ao moinho de maré,
12.01.2007, 1 ind. (J. Alves, P. C. Rodrigues); Seixal,
Corroios, frente ao Sapal do Talaminho, 05.02.2007,
1 ind. (J. Alves); Palmela, Zambujal, 20.12.2008, 1
macho (J. Muchaxo);
Évora, junto à N114, 22.12.2007, 1 macho, (L.
Guilherme, E. Machado); Évora, Herdade da Mitra,
21.04.2008, 1 fêmea (M. Caetano);
Beja, Serpa/Vidigueira, albufeira de Pedrógão,
rio Guadiana (a sul do Monte do Corte Serrão),
20.12.2006, 1 ind. em voo (L. Gordinho).
Comentário: esta espécie é alvo de largadas anuais
com finalidade cinegética em muitos pontos do
país; parte destas aves sobrevive à época de caça e,
muito ocasionalmente, reproduz-se em liberdade;
a quantidade de registos de reprodução na zona
da Erra poderá fazer suspeitar a existência de um
núcleo naturalizado na região.
Urubu-de-cabeça-vermelha Cathartes aura (E)
(Américas)
Aveiro, Aveiro, Dunas de S. Jacinto, 30.09.2007, 1
ad. em voo (S. Mackay, M. Silva).
Comentário: registo bastante inusitado, o primeiro
desta espécie em liberdade em Portugal (suportado
por uma descrição detalhada), que provavelmente
reflecte o facto de esta espécie ser usada nalguns
locais onde se fazem demonstrações com aves de
rapina de cativeiro.
Abibe do Senegal Vanellus senegallus (E)
(África Subsariana)
Lisboa, Oeiras, junto ao Tagus Park (Porto Salvo),
17.05.2008, 1 ad. (R. Tomé, A. Chambel, M. Dias. C.
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Noivo e outros); existem fotografias.
Comentário: trata-se do primeiro registo em
liberdade em Portugal. Esta ave permaneceu neste
local de forma continuada desde que foi encontrada
na data inicial até já depois do final de 2008. O facto
de este indivíduo ter permanecido tanto tempo no
mesmo local reflecte o facto de ser uma espécie
sedentária nos seus locais de origem e de representar
uma fuga de cativeiro.
Caturra Nymphicus hollandicus (E)
(Austrália)
Santarém, Benavente, Porto Alto, 02.12.2006, 1
ind. (L. Gordinho, G. Martins); Benavente, junto
ao Rio Sorraia, 28.10.2007, 1 ind., (D. Fonseca, F.
Canário);
Lisboa, Lisboa, Belém, 11.09.2005, 1 ind. (J. T.
Tavares); Lisboa, Praça da Ilha do Faial, 20.06.2006,
1 ind. a vocalizar (L. Gordinho, M. Porto); Lisboa,
Largo da Estefânia, 28.08.2007, 1 ind. (A. H.
Leitão); Cascais, Carcavelos (praia), 01.10.2008, 1
ind. (P. Fernandes);
Setúbal, Sesimbra, Lagoa de Albufeira, 13.04.2006,
1 ind. em voo (P. Fernandes).
Beja, Odemira, Vila Nova de Milfontes, 16.10.2004,
1 ind. em voo (C. Pacheco).
Faro, Faro, Vale de Carneiros, 11.07.2006, 1 ind.
(N. Fonseca); Portimão, Morgado do Reguengo,
Almandarim, 09.08.2006, 1 ind. (N. Fonseca); Faro,
Vale de Carneiros, 26.10.2006, 2 inds. (N. Fonseca).
Comentário: novos registos em liberdade desta
espécie, muito comum em cativeiro; este psitacídeo
é observado com regularidade na parte norte da
cidade de Faro (N. Fonseca, in litt.).
Periquito-comum Melopsittacus undulatus (E*)
(Austrália)
Santarém, Coruche, 04.10.2007, 1 ind. nos campos
de tomate (L. Guilherme);
Lisboa, Cascais, costa da Guia, 18.10.2007, 1 ind.
(D. Travassos);
Setúbal, Palmela, Lagoa da Salgueirinha, 16.10.2008,
1 ind. com Pintarroxos Carduelis cannabina (G. Elias);
Faro, Faro, Vale Carneiros, 28.06.2008, 1 ind.
“verde” (N. Fonseca); mesmo local, 01.10.2008, 1
ind. (N. Fonseca).
Comentário: esta espécie é observada com alguma
frequência em liberdade (aves isoladas), referindose os registos a fugas de cativeiro.

Papagaio-cinzento Psittacus erithacus (E)
(África Ocidental e Central)
Coimbra, Coimbra, Penedo da Saudade, 07.08.2005,
1 ind. (R. Lopes)
Comentário: espécie ocasionalmente registada em
liberdade em resultado de fugas de cativeiro.
Periquito da Guiné Poicephalus senegallus (E)
(África Ocidental)
Lisboa, Lisboa, Benfica, 22.03.2005, 1 ind. junto
à igreja (L. Vieira); Lisboa, Jardim dos Mártires da
Pátria, 22.07.2005, 3 inds. (J. P. Severino); Lisboa,
Tapada da Ajuda, 12.09.2005, 2 inds. (P. J. Pinheiro);
Lisboa, Jardins do Palácio de Belém, 31.07.2008, 1
ind. (E. Alípio); Lisboa, Belém, jardins do Instituto
de Higiene e Medicina Tropical, 07.09.2008, 1 ind.
(J. T. Tavares); Lisboa, Alcântara, Instituto Superior
de Agronomia (ISA), 16.10.2008, 3 inds. (P. Pereira);
Lisboa, Belém, Palácio de Belém, 11.12.2008, 1 ind.
em voo (C. Pacheco); Lisboa, Alcântara, sobre o
acesso à Ponte 25 de Abril, 17.12.2008, 10 inds.
em voo (C. Pacheco); Lisboa, Alcântara, ISA,
18.12.2008, 3 inds. a pernoitar no arvoredo (P.
Pereira).
Comentário: continuam a observar-se indivíduos
e pequenos bandos desta espécie, contudo uma
prova definitiva de reprodução em liberdade não
foi ainda obtida (embora, dada a regularidade com
que é observado e dos números envolvidos, muito
provavelmente, já criou em liberdade em Portugal
Continental (em Lisboa); as aves do Jardim dos
Mártires da Pátria alimentavam-se de sementes de
Casuarina sp..
Inseparável-pequeno Agapornis pullarius (E)
(África Ocidental e Central)
Faro, Faro, Gambelas, 15.07.2003, 1 ind. num
pinhal (N. Fonseca).
Comentário: primeiro registo desta espécie em
liberdade em Portugal.
Inseparável-de-faces-rosadas
Agapornis roseicollis (E)
(Sudoeste africano)
Évora, Évora, centro (perto da muralha),
03.06.2008, 1 ind. (I. Santos).
Comentário: espécie muito comum em cativeiro,
mas que não é vista muito frequentemente em
liberdade.
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Inseparável de Fischer Agapornis fischeri (E)
(África Oriental)
Faro, Lagoa, Vale de Milho, Alfanzinia, 17.01.2008,
6 inds. (M. Borrowdale, D. Borrowdale).
Comentário: os observadores referem que algumas
destas aves pareciam juvenis; contudo, tal não pôde
ser confirmado; caso se confirmasse, seria relevante
provar que a reprodução teria ocorrido em
liberdade e não em cativeiro (com as aves libertadas
posteriormente). Um mínimo de 2 indivíduos foi
observado desde o final de Novembro de 2007 (M.
Borrowdale in litt.) neste local.
Periquito-de-colar Psittacula krameri (CE)
(África e sul da Ásia)
Viana do Castelo, Ponte de Lima, 27.02.2007, 1
ind. (G. Alexander);
Braga, Barcelos, Barcelinhos, 21.07.2007, 1 ind. (G.
Alexander);
Porto, Porto, junto à foz do Douro, 13.05.2005, 4
inds. em voo (M. Azeredo);
Santarém, Coruche, Erra (Quinta do Roseiral),
03.09.2007, 1 ind. azulado em voo (L. Guilherme);
Lisboa, Lisboa, Benfica, 24.03.2005, 1 ind. junto
à igreja (L. Vieira); Lisboa, Campo Crande, junto
à Torre do Tombo, 24.04 - 09.05.2005, cerca de
10 inds (R. Tomé, A. Chambel); Oeiras, estação
agronómica de Oeiras, 13.05.2005, 4 inds. (R.
Tomé); Oeiras, Oeiras, 24.07.2005, 6 inds. juntos
(J. Rodrigues); Cascais, junto ao Museu do Mar,
30.06.2006, 5 inds. (P. Fernandes, N. O’Connor, J.
Saumande); Oeiras, Jardim do Palácio do Marquês
de Pombal, 26.09.2007, 6-8 inds. a alimentar-se de
figos (D. Travassos);
Setúbal, Setúbal, 19.08.2005, 1 ind. (J. Rodrigues);
Alcochete, Hortas, 01.11.2006, 1 ind. (L. Gordinho);
Seixal, Paio Pires, 13.07.2008, 1 ind. (J. T. Tavares).
Portalegre, Elvas, junto ao Jardim Municipal,
22.08.2007, 4 inds. (N. Domingos); Elvas, 4 km
a Leste de Vila Fernando, 14.05.2007, 1 ind. (C.
Pacheco);
Faro, Loulé, 18.04.2006, 3 inds. (J. M. Pereira);
Portimão, Ria de Alvor, 04.11.2007, 2 inds. (J.
Garzón); Loulé, entrada sul de Almancil, 16.07.2008,
3 inds. (J. M. Pereira).
Comentário: novos registos desta espécie que
ilustram a sua expansão no país durante o início
do século XXI; os registos na região de Lisboa
são aqui incluídos a título meramente ilustrativo,
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uma vez que a sua população nesta zona ultrapassa
provavelmente as 200 aves (ver Matias 2008).
Periquitão-de-cabeça-azul
Aratinga acuticaudata (E)
(América do Sul)
Lisboa, Lisboa, Jardim Mártires da Pátria,
22.07.2005, 5 inds. alimentando-se de sementes
de Casuarina sp. (J. P. Severino); Lisboa, Jardim
Botânico, 06-07.10.2006, pelo menos 10 inds. juntos
a alimentar-se (R. Lima);
Évora, Évora, Herdade da Mitra, 1 ind. em
10.10.2008 (M. Caetano) e em 04.11.2008 (L.
Guilherme, E. Machado, P. Serralha);
Faro, Faro, Quinta do Ludo, 21.09.2008, 2 inds. (J.
T. Tavares).
Comentário: continuam a observar-se indivíduos
e pequenos bandos desta espécie; contudo, embora
muito provável, uma prova definitiva de reprodução
em liberdade não foi ainda obtida.
Periquito-de-cabeça-preta Nandayus nenday (E)
(América do Sul)
Faro, Portimão, Mexilhoeira Grande, 15.01.2008, 1
ind. (D. Radford).
Comentário: espécie ocasionalmente registada em
liberdade em resultado de fugas de cativeiro.
Papagaio da Patagónia Cyanoliseus patagonus (E)
(Sul da América do Sul)
Braga, Vila Nova de Famalicão, Vilarinho das
Cambas, 06.04.2007, 1 ind. (A. Caldas), existem
fotos;
Setúbal, Almada, Costa da Caparica (junto à Praia
da Rainha), 06.06.2006, 1 ind. (R. Tomé, J. Cancela,
A. N. Adelino, R. Guerreiro); Sesimbra, Cabo
Espichel, 23.06.2007, 1 ind. (R. Guerreiro, G. Elias);
Faro, Tavira, Vale de Asseca, 05.01.2008, 1 ad. em
voo (C. Viney).
Comentário: novos registos de aves isoladas desta
espécie, sem evidências de nidificação.
Periquito-monge Myiopsitta monachus (E*)
(América do Sul)
Lisboa, Lisboa, Sete Rios, zona de acesso livre do
Jardim Zoológico, 21.07.2005, 2 inds. num ninho
(R. Matias, J. Andrade); Loures, Parque do Tejo
(junto à Ponte Vasco da Gama), 10.02.2008, 1 ind.
(G. Elias);
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Beja, Castro Verde, estrada Castro Verde –
Mértola (próx. desvio para barragem da Apariça),
11.05.2007, 1 ad. (J. Dake, T. Farr, A. Grinter, M.
Seery, S. Wates);
Faro, Portimão, próx. estação CF de Portimão,
25.12.2007, 1 ind. (N. Fonseca);
Comentário: para além dos registos acima, refirase a presença da espécie em liberdade na área do
Jardim Zoológico de Lisboa durante todo o período
a que se refere esta compilação.
Papagaio-campeiro Amazona ochrocephala (E)
(América do Sul)
Lisboa, Lisboa, Picoas (Praça José Fontana), Maio
2007, 1 ind. (N. Pereira).
Comentário: primeiro registo desta espécie em
liberdade em Portugal.
Rola-doméstica Streptopelia roseogrisea var.
domestica (“S. risoria”) (E)
(a forma selvagem ocorre naturalmente na África
subsariana, contudo a forma doméstica é mantida
vulgarmente em cativeiro)
Faro, Albufeira, Olhos de Água, 18.01.2008, 1 ind.
(G. Olioso).
Comentário: espécie ocasionalmente registada em
liberdade em resultado de fugas de cativeiro.
Gaio-de-cauda-branca Cyanocorax mystacalis (E)
(América do Sul)
Faro, Olhão, jardins da povoação, presente pelo
menos de Março de 2007 a Agosto de 2008, 1
ind. em nespereiras (cabo Serrano - GNR Olhão,
comunicado por J. M. Pereira e A. Marques),
existem fotografias.
Comentário: primeiro registo desta espécie,
endémica do Perú e do Equador, em liberdade em
Portugal.

Gaio-de-cauda-branca, Olhão, (cabo Serrano - GNR Olhão)

Estorninho-metálico-púrpura
Lamprotornis purpureus (E)
(África Subsariana)
Viana do Castelo, Caminha, estuário do Minho,
14.08.2007, 1 ind. (R. Rebelo);
Faro, Vila do Bispo, estrada para Vale Santo,
22.10.2006, 1 ind. (J. T. Tavares).
Comentário: novas observações desta espécie em
liberdade, sem evidência de nidificação.
Estorninho-metálico-lamurioso
Lamprotornis chalybaeus (E)
(África Subsariana)
Aveiro, Aveiro, 27.04.2008, 1 ind. (H. Roriz),
existem fotos.
Comentário: a identificação de espécies do género
Lamprotornis é complexa; a identificação deste
indivíduo foi confirmada pela análise cuidadosa
de fotografias fornecidas pela observadora se pela
descrição detalhada das vocalizações.
Estorninho-metálico Lamprotornis sp. (E)
(África Subsariana)
Lisboa, Lisboa, Feira da Ladra, 21.12.2004, 1 ind.
(P. Lourenço); Oeiras, Jardim do Palácio do Marquês
de Pombal, 26.09.2007, 1 ind. (D. Travassos).
Comentário: muitos registos de aves deste género
permanecem indeterminados ao nível da espécie,
devido às dificuldades de identificação; esta
informação é ainda assim interessante.
Mainá-indiano Acridotheres tristis (E)
(Sul e Centro da Ásia)
Porto, Vila Nova de Gaia, Lavadores, 12.03.2006, 1
ind. (M. Rego), existe fotografia;
Lisboa, Lisboa, Campo das Cebolas/Terreiro do
Paço, 08.07.2005, 1 ind. a cantar (A. Leitão); mesmo
local, 04.08.2005, 2 inds. (A. Leitão); Cascais,
Carcavelos (junto à estação CF), 03.08.2005, 1 ind.
a cantar (A. Leitão); Lisboa, Campo das Cebolas/
Terreiro do Paço, 08.04.2006, 2 inds., pelo menos
um deles a entrar muitas vezes numa cavidade de um
edifício e canto também ouvido (R. Matias); Cascais,
Carcavelos (forte S. Julião da Barra), 10.04.2006, 1
ad. (L. Paninho), existe fotografia; Lisboa, golf da
Bela Vista (e Quinta das Teresinhas), 23.07.2006, 1
ind. (L. Gordinho); Lisboa, Terreiro do Paço (junto
ao cais de embarque), 08.02.2008, 2 inds (J. Bried);
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Cascais, Boca do Inferno, 30.03.2008, 1 ind. (M.
Rodrigues);
Setúbal, Corroios, sapal de Corroios, junto à
ETAR, 07.09.2005, 3 inds. (C. Pereira); Almada,
junto à Costa da Caparica, 22.06.2008, 1 ind. (M.
Silva, S. MacKay).
Comentário: apesar de a reprodução desta espécie
não ainda sido ainda formalmente confirmada em
Portugal, o comportamento do casal observado
em Lisboa (Terreiro do Paço) parece apontar nesse
sentido.
Mainá-de-crista Acridotheres cristatellus (C)
(Sudeste Asiático)
Lisboa, Oeiras, Instituto Gulbenkian de Ciência,
24.07.2005, 7 inds. juntos (J. Rodrigues); Cascais,
Carcavelos (perto estação CF), 13 e 25.06.2006, 3
inds., um deles a entrar numa cavidade de um edifício
com comida no bico (A. H. Leitão); Oeiras, Quinta
do Marquês, 26.09.2006, 24 inds. (R. Tomé, T. M.
Tomé); Oeiras, Jardins do Marquês, 02.03.2007, 10
inds. (R. Tomé); Oeiras, Cruz Quebrada (margem
da ribeira do Jamor), 27.04.2007, 1 ind. (A. Pena);
Cascais, Carcavelos (perto estação CF), 19.05.2007,
2 ads. a alimentar duas crias voadoras (R. Tomé);
Cascais, Carcavelos, 23.02.2008, 6-7 inds. (A.
Gonçalves); Cascais, Trajouce, 18.05.2008, 1 casal
a transportar material de construção de ninho
(R. Tomé, A. Silvério); Oeiras, junto à biblioteca,
18.05.2008, pelo menos 8 inds. (R. Tomé); Porto
Salvo, Tagus Park, 18.06.2008, 1 ind. (R. Tomé);
mesmo local anterior, 25.06.2008, 2 inds. (R. Lima,
N. Pires);
Setúbal, Corroios, sapal de Corroios, junto à
ETAR, 07.09.2005, 42 inds. (C. Pereira); Almada,
Parque da Paz, 29.02.2008, 2 inds. (M. Estevens, P.
Silva); Seixal, Quinta da Fidalga, 12.05.2008, 1 ind.
(J. T. Tavares); Almada, Trafaria, Mata do Ribeiro da
Enxurrada, Junho 2008, ca. 40 inds. (C. Carvalho,
C. Vieira); mesmo local, 08-09.08.2008, ca. 20 inds.
(C. Carvalho, C. Vieira); Almada, Costa da Caparica,
sobre o Ondaparque, 08.09.2008, 2 inds. (P. Silva);
Almada, Costa da Caparica, entrocamento da Via
Panorâmica Pablo Neruda com o IC20, 11.10.2008,
ca. 20 inds. (M. Estevens, I. Marques); Seixal,
Corroios, ETAR de Miratejo, 13.12.2008, pelo
menos 60 inds. (H. Costa);
Évora, Évora, 03.05.2006, 1 ind. em voo (G. Dias).
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Comentário: novos registos deste mainá que
parece continuar a sua expansão, desde os primeiros
registos em liberdade em Portugal, em 1997 (Matias
2002). A observação em Évora poderá não ter
ligação directa com as populações naturalizadas,
podendo tratar-se de uma fuga de cativeiro.
Mainá-de-crista Acridotheres cristatellus x Mainá-indiano Acridotheres tristis
Lisboa, Cascais, Carcavelos, 23.02.2008, 1 ind.
mostrando características fenotípicas intermédias
entre estas duas espécies, deduzindo-se tratar-se
de um híbrido (A. Gonçalves); existem fotografias.
Comentário: este registo ilustra uma situação única
de hibridação entre as duas espécies (aparentemente
inédita em liberdade), com a descendência a
apresentar características intermédias. Note-se a
sugestão de uma máscara clara, o bico relativamente
pouco robusto, e corpo castanho com o centro do
ventre branco e cabeça mais escura, características
indicando a presença de genes de Mainá-indiano, e
a crista/poupa pouco desenvolvida, as infracaudais
não brancas e o bico relativamente curto e curvo que
denunciam o Mainá-de-crista como o outro provável
progenitor. Existem outras espécies de mainás
Acridotheres sp. que foram descartadas, embora
apresentem semelhanças superficiais com a ave em
questão. Esta ave foi observada conjuntamente com
Mainás-de-crista típicos e as duas espécies parentais
foram registadas em simultâneo na mesma área (ver
acima).

Híbrido de Mainá-de-crista x Mainá-indiano, Carcavelos,
Fevereiro de 2008 (A. Gonçalves)
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Bulbul-de-bigode-vermelho Pycnonotus jocosus (E)
(Sul e Sudeste Asiáticos)
Lisboa, Cascais, Carcavelos, Sassoeiros, 31.01.2007,
1 ind. (T. Martins), existem fotografias.
Comentário: primeiro registo desta espécie em
liberdade em Portugal.
Rouxinol do Japão Leiothrix lutea (E)
(Sudeste Asiático)
Coimbra, Lousã, alto da serra da Lousã, 14.08.2007,
2 inds. (A. Gonçalves);
Lisboa, Sintra, Peninha, parque de merendas,
15.04.2006, 3 inds. (R. Lima); Sintra, ribeira da Ursa,
28.10.2006, 3 inds. (N. Barreto), existe fotografia;
Sintra, Pé da Serra, 27.01.2007, pelo menos 10 inds.
(bando), (F. Moreira, A. I. Queiroz); Sintra, entre a
Peninha e Adrenunes, 06.10.2007, pelo menos 5-6
inds. num bosque com carvalhos-negrais, sobreiros
e cedros-do-Buçaco (D. Travassos); Sintra, Alto
das 3 Cruzes, 17.10.2007, pelo menos 8 inds. (D.
Travassos); Sintra, jardim em Sintra, 13.11.2007, 6
inds. (M. Poot);
Setúbal, Casais da Serra, Quinta da Arrábida,
31.07.2005, 4 inds. capturados em redes de
anilhagem (G. Elias), existem fotos; Montijo,
local exacto indeterminado, Abril 2006, 1 casal a
alimentar-se num pomar de laranjeiras (D. Romão),
existem fotos.
Comentário: estes novos registos confirmam a
existência de uma população na região de Sintra, tal
como era já sugerido por Matias (2002). As restantes
observações indicam a existência de prováveis
núcleos populacionais noutros pontos do país, cuja
relação com o núcleo de Sintra é desconhecida.
Esta espécie poderá estar mais distribuída do que
estas observações poderão indicar. Apesar disto,
não foi ainda reportada uma única observação
de nidificação confirmada (e, assim, encontra-se
na categoria E), sendo no entanto provável que
se encontre já em processo de naturalização (em
vias de ser classificada na categoria C). Há ainda
relatos não confirmados da existência de um núcleo
populacional junto à Ria de Alvor (Portimão).
Sabe-se também que esta espécie tem vindo a ser
capturada por passarinheiros no núcleo de Sintra
para posterior venda.

Rouxinol do Japão, Q. da Arrábida, Julho de 2005 (G. Elias)

Tecelão-de-dorso-malhado Ploceus cucullatus (E*)
(África Subsariana)
Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca d’Alva,
04.08.2005, 1 macho apresentando as características
da subespécie P. c. cucullatus (A. Leitão, R. Algarvio);
Sesimbra, Lagoa de Albufeira, 09.05.2006, 1 macho
com as características da subespécie P. c. cucullatus
a construir ninho (R. Guerreiro); Alcochete,
Herdade da Barroca d’Alva, 30.08.2007, 1 macho
(M. Furtado); mesmo local anterior, 23.01.2008, 1
macho (plumagem eclipse) e 1 fêmea (M. Furtado);
mesmo local anterior, 12.04.2008, 1 macho (A.
Gonçalves); existem fotografias.
Comentário: novos registos desta espécie (todos
do distrito de Setúbal), que parece reproduzir-se
apenas ocasionalmente em liberdade em Portugal
(muito ao contrário do Tecelão-de-cabeça-preta).
Tecelão-de-cabeça-preta Ploceus melanocephalus (C)
(África Subsariana)
Coimbra, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal,
18.09.2003, 1 macho capturado em redes de
anilhagem (P. Tenreiro). Existe fotografia.
Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca d’Alva,
04.08.2005, bando misto de machos e fêmeas que
contava com 15 machos (A. Leitão, R. Algarvio).
Faro, Loulé, Vilamoura (Parque Ambiental),
10.03.2008, 8 inds. e 2 ninhos (G. Schreier); Loulé,
Quinta do Lago, 17.05.2008 e 07 e 14.06.2008, 1
macho ad. (N. Fonseca); Loulé, Vilamoura (Parque
Ambiental), 07.06.2008, 1 macho e 2 fêmeas (N.
Fonseca, L. Campina)
Comentário: o registo no paul do Taipal foi o
primeiro para o local. A observação na Barroca
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D’Alva é incluída apenas a título ilustrativo, uma vez
que a espécie é comum na zona.
Pardal-de-cabeça-vermelha Quelea erythrops (E)
(África Subsariana)
Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca d’Alva,
27.03.2006 e 08.04.2006, 1 macho (M. Gaspar, A.
Gonçalves); mesmo local, 19.04.2006, 2 machos (S.
Daly); existem fotografias.
Comentário: é possível que um dos indivíduos se
trate da mesma ave observada desde Novembro de
2001 no mesmo local (ver Matias 2003).
Pardal-de-bico-vermelho Quelea quelea (E)
(África Subsariana)
Coimbra, Concelho, Paul do Taipal, Novembro de
2005, 1 ind. capturado em redes de anilhagem (P.
Tenreiro).
Comentário: é surpreendente a quase ausência de
registos desta espécie quando em anos anteriores
foi registada com alguma frequência.
Bispo-de-coroa-amarela Euplectes afer (C)
(África Subsariana)
Aveiro, Estarreja, Salreu, 15.06.2005, 1 macho em
plumagem nupcial (H. Afonso); Estarreja, Salreu,
14-22.12-2006, pelo menos 60 inds. (bando) em
plumagem eclipse (J. Neto); Estarreja, Salreu,
05.04.2008, ca. 20 inds. em plumagem de eclipse (J.
P. Tavares, G. Welch);
Coimbra, Figueira da Foz, Quinta do Canal, Ínsua,
15.10.2003, cerca de 140 inds. capturados em redes
de anilhagem (P. Tenreiro).
Santarém, Coruche, Erra, junto ao rio Sorraia,
28.06.2007, 1 ind. (L. Guilherme); mesmo local,
28.07.2007, 3 machos e 2 fêmeas (L. Guilherme, B.
Pacheco); entre o CNEMA e o Bairro do Choupal,
15.08.2007, 1 macho em parada nupcial (D. Leitão);
Coruche, Erra, junto aos arrozais, 13.09.2007, 2
machos e 3 fêmeas (L. Guilherme);
Lisboa, Vila Franca de Xira, quadrícula UTM ND01
(lezíria), 30.05.2006, 38 inds. detectados em 14 de
18 pontos (2.ª volta do CAC) (L. Gordinho); Vila
Franca de Xira, arrozais da Giganta, 10.01.2008, ca.
1000 inds. (bando) (P. Fernandes, P. Fondinho);
Setúbal, Alcochete, Paul da Barroca d’Alva,
29.10.2006, ca. 200 inds. (R. Matias, C. D. Santos);
Comentário: este bispo continua a sua expansão,
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parecendo tornar-se ainda mais numeroso, algo
especialmente visível nas concentrações pósnupciais; em 2005 continuava a ser bastante comum
na zona da Quinta do Canal (P. Tenreiro in litt.)
Bispo-vermelho-d’asa-negra
Euplectes hordeaceus (E*)
(África Subsariana)
Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 11.09.2006,
1 macho (C. Noivo);
Comentário: espécie muito raramente observada
em liberdade, mas que já se reproduziu no Algarve
(Matias 2002).
Bispo-laranja Euplectes franciscanus (E)
(África Subsariana)
Setúbal, Santiago do Cacém, Lagoa de Santo
André, 01.09.2004, 1 ind. capturado em redes de
anilhagem (ICNB).
Viúva-de-manto-amarelo Euplectes macrourus (E)
(África Subsariana)
Lisboa, Lisboa, Picoas, 11-12.10.2006, 1 macho a
alimentar-se num relvado (N. Pereira, S. Pereira);
Comentário: fuga de cativeiro de uma espécie
registada em liberdade em Portugal apenas uma vez
anteriormente.
Bengali-vermelho Amandava amandava (C)
(Ásia Meridional)
Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 05.08.2006,
1 macho (A. Tomás, R. Marcão); Benavente,
Recoucão, no caminho para Bate-Orelhas,
13.09.2008, 1 casal (P. Geraldes, R. Guerreiro, A.
H. Leitão), existe foto; Golegã, Paul do Boquilobo,
09.11.2008, 2 inds. (G. Elias, M. Elias);
Setúbal, Palmela, Lagoa das Arrábidas (zona
nordeste), 19.08.2006, 1 ind. a vocalizar (L.
Gordinho); Alcochete, Paul da Barroca d’Alva,
29.10.2006, 1 ind. ouvido (R. Matias, C. D.
Santos); Alcácer do Sal, arrozais junto às salinas de
Monte Novo, 11.11.2006, 1 casal (A. Gonçalves);
Alcochete, Barroca d’Alva, 01.11.2006, 5 inds.
plumagem nupcial (L. Gordinho); Alcácer do Sal,
arrozais junto a Monte Novo, 25.01.2008, mais de
40 inds. (P. Fernandes, P. Fondinho);
Portalegre, Elvas, junto ao Rio Caia, 30.01.2007,
29 inds. em dois bandos (L. Gordinho);
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Beja, Alvito, a montante do dique da Lagoa dos
Patos, 27.11.2006, 2 inds. a vocalizar (L. Gordinho,
P. Beja); Alvito, Lagoa dos Patos, 01.11.2008, 6 inds.
(G. Elias, M. Elias, D. Cortes).
Comentário: registos em vários locais da metade
sul do país; a zona mais importante para esta espécie
situa-se na zona de Elvas, onde já foram registados
bandos com largas centenas de indivíduos (Matias
2002).
Ventre-laranja Amandava subflava (E*)
(África Subsariana)
Coimbra, Montemor-O-Velho, Paul do Taipal,
08.09.2003, 1 macho e uma fêmea capturados e
anilhados (P. J. Tenreiro), mesmo local, 18.09.2003,
1 outro macho adulto capturado (P. J. Tenreiro).
Comentário: espécie ocasionalmente registada em
liberdade em resultado de fugas de cativeiro; uma
população existente no Paul das Caniceiras, Loures
(Matias 2002), poderá estar extinta.
Mandarim Taeniopygia guttata (E*)
(Austrália)
Porto, Gaia, Cabedelo, estuário do Douro,
27.11.2008, 1 ind. (P. Cardia).
Comentário: espécie ocasionalmente registada
em liberdade em resultado de fugas de cativeiro,
cuja reprodução já foi verificada em liberdade em
Portugal.
Bico-de-chumbo-malhado
Lonchura punctulata (E*)
(Sul e Sudeste Asiáticos)
Setúbal, Alcácer do Sal, Herdade do Pinheiro,

11.11.2006, 2 inds. (A. Gonçalves); Alcochete,
paul de Rilvas, 05.08.2007, 1 ad. com pintassilgos
Carduelis carduelis juvenis e L. malacca (P. Fernandes);
Comentário: esta espécie parece estar a expandir-se
de acordo com as observações publicadas e relatos
não confirmados.
Bico-de-chumbo-de-cabeça-preta
Lonchura malacca (C)
(Sul e Sudeste Asiáticos)
Setúbal, Alcochete, paul de Rilvas, 05.08.2007,
3 ads. (P. Fernandes); Palmela, Águas de Moura,
31.03.2006, 1 ind. (R. Morgado); Palmela, Zambujal,
07.12.2006, 15 inds. (bando) (A. Gonçalves);
Setúbal, Gâmbia, 18.03.2007, 6 inds. (P. Guerra,
E. Brás); Alcochete, Herdade da Barroca d’Alva,
16.09.2008, 1 ad. a alimentar 2 juvs. (R. Silva);
Comentário: esta espécie é muito discreta e difícil
de observar, pelo que as observações deverão
apenas ser vistas como indicadores da sua presença.
Viúva-cauda-de-alfinete Vidua macroura (E)
(África Subsariana)
Aveiro, Oliveira do Bairro, proximidades da
povoação, 28-30.07.2008, 1 macho e 3 fêmeas (M.
Cardoso);
Comentário: é muito provável que esta espécie
tenha já iniciado o processo de naturalização
no nosso país, em resultado dos núcleos
existentes desde a costa de Mira a Aveiro
(ver, por exemplo, Petronilho et al. 2004).
Esta viúva tem hábitos parasitas, pondo os seus
ovos em ninhos de outras aves, sendo o Bico-delacre Estrilda astrild o seu hospedeiro preferencial.

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
Perdiz-comum Alectoris rufa (E)
(Sudoeste da Europa)
Terceira, Praia da Vitória, perto de Biscoitos,
26.04.2005, 1 ind. encontrado morto (C. Pereira).
Graciosa, Serra Branca, 19.01.2006, 1 ind. (S.
Rodebrand), existe foto.
Comentário: encontra-se mal documentada a
presença desta espécie no arquipélago.

Charrela Perdix perdix (E)
(Eurásia)
S. Miguel, Sete Cidades, entre Várzea e Sete
Cidades (no ponto mais alto), junto à estrada,
06.11.2006, 1 macho portador de anilha (K. T.
Haataja, H. Palojärvi).
Comentário: parecem não haver registos anteriores
nos Açores.

Aves Exóticas em Portugal, 2005-2008

Periquito-de-colar Psittacula krameri (E)
(África e Sul da Ásia)
S. Miguel, Ponta Delgada, 02.04.2005, 2 inds. (C.
Pereira); mesmo local, 07.08.2007, 2 inds. (D. M.
Santos).
Comentário: esta espécie tem sido observada na
zona de Ponta Delgada desde 2001 (Matias 2004),
tendo-se tornado mais frequente (D.M. Santos in
litt.), muito embora o reduzido número de registos
divulgados não reflicta esta situação.
Verdilhão Carduelis chloris (C)
(Europa Continental)
Terceira, Angra do Heroísmo, 26.04.2005, 10-12
inds. (C. Pereira).
Comentário: existe pouca informação publicada
sobre esta introdução antiga na região.
Pintassilgo Carduelis carduelis (C)
(Europa Continental)
Corvo, Ribeira da Ponte, 24-25.12.2005, 2 inds. (J.
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Bried, E. Didner, P. A. Crochet).
Comentário: esta espécie está naturalizada em
todas as ilhas dos Açores à excepção do Corvo; a
sua ocorrência nesta ilha parece ser excepcional.
Bico-de-lacre Estrilda astrild (C)
(África Subsariana)
Terceira, Angra do Heroísmo, Cabo da Praia,
10.11.2006, 6 inds (K. T. Haataja, H. Palojärvi);
Praia da Vitória, 10.11.2006, 3 inds (K. T. Haataja,
H. Palojärvi); Paul da Praia, 26.12.2006, 21 inds. (J.
Bried);
S. Miguel, Sete Cidades, Lagoa Azul, 06.11.2006,
4 inds. (K. T. Haataja, H. Palojärvi); Ginetes,
21.05.2005, 10 inds. (D. Kronbach); Ribeira Grande,
Porto de Santa Iria, 05.08.2007, 3 inds. (D. M.
Santos).
Comentário: registos que ilustram a permanência
desta espécie no Arquipélago dos Açores.

ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA
Pato-do-mato Cairina moschata (E)
(América Central e do Sul)
Madeira, Funchal, foz da ribeira de S. João,
13.05.2007, 1 casal (R. Matias).
Comentário: nos últimos anos parece estar em
expansão na Madeira, sendo provável que nidifique
em liberdade; este registo isolado é apenas ilustrativo
uma vez que a maioria das aves não é reportada.
Faisão-comum Phasianus colchicus (E*)
(Eurásia)
Madeira, Calheta, Paul da Serra, 29.04.2008, 2
machos (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg).
Comentário: o estatuto actual desta espécie na
Ilha da Madeira é pouco claro. Sarmento (1936)
refere que foram efectuadas repetidas introduções
(mesmo durante o séc. XX), após a sua introdução
(possivelmente no séc. XVI). Falta informação que
permita determinar se as observações de individuos
ocasionais se poderão referir a aves nascidas em
estado selvagem, e se existe uma população autosustentável na ilha.

Periquito-de-colar Psittacula krameri (E)
(África e Sul da Ásia)
Madeira, Funchal, porto do Funchal, 09.06.2008, 2
inds. em voo (R. Matias, H. Alonso).
Comentário: mais uma observação desta espécie
de estatuto indeterminado na região.
Mainá-indiano Acridotheres tristis (E)
(Sul e Centro da Ásia)
Madeira, Funchal, Machico, Caniçal, Quinta do
Lorde, 11.06.2005, 2 inds. adultos (C. Fagundes, H.
Caldeira, T. Pestana). Existem fotografias.
Comentário: trata-se do primeiro registo desta
espécie, reputada de invasora, no arquipélago da
Madeira. Alguns casais nidificam nas Ilhas Canárias,
sem que a população apresente sinais de expansão
(Clarke 2006).
Bico-de-lacre Estrilda astrild (C)
(África Subsariana)
Madeira, Machico, Ribeira de Machico, 28.08.2007,
250-300 inds. num bando (A. Sandberg in
BirdingMadeira); Ponta do Sol, Lagoa do Lugar
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de Baixo, 27.11.2007, vários inds. escutados (R.
Guerreiro).
Comentário: as primeiras referências a esta
espécie na Madeira são bastante antigas, sendo já
mencionado por Forster (1777).
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