
Visita de Estudo SPEA aos Açores (São Miguel e 

Terceira) 
Datas: 31 agosto a 5 setembro de 2020 (6 dias, 5 noites) 

 

 

 

Serra da Tronqueira, São Miguel, Joaquim Teodósio 

O arquipélago dos Açores é considerado por muitos como um paraíso no meio do Atlântico. Para além 

das suas paisagens deslumbrantes que apaixonam os amantes da natureza, este alberga enormes 

tesouros no que diz respeito à diversidade biológica. Entre plantas únicas, aves e cetáceos, aí encontramos 

também um morcego endémico Nyctalus azoreum que não se faz rogado nas suas aparições diurnas.  São 

nove ilhas habitadas, juntamente com uma série de ilhéus e rochedos, cujos habitats originais sofreram 

enormes alterações diretas, bem como a introdução de diversas espécies exóticas. No entanto, grande 

parte dos valores naturais dos Açores ainda se mantém atualmente, com especial destaque para as áreas 

montanhosas e os ecossistemas marinhos. Aqui nas últimas duas décadas se levaram a bom porto diversas 

ações de restauro ecológico na floresta Laurissilva (vegetação nativa açoriana) e em colónias de aves 

marinhas, resultando na recuperação de diversas áreas prioritárias. 

Nesta visita de estudo, vamos aprender mais sobre os Açores com destaque para as ilhas Terceira e São 

Miguel. Ambas possuem grande riqueza natural tanto em termos de fenómenos geológicos, vulcanismo, 

diversidade de habitats, flora e fauna. Vamo-nos dedicar essencialmente à observação de aves, com 



especial destaque para as espécies de aves endémicas dos Açores como o priolo Pyrrhula murina e o 

painho-de-monteiro Hydrobates monteroi bem como outras espécies de aves marinhas nidificantes como 

o cagarro Calonectris borealis. Também serão notadas as subespécies de aves residentes, algumas das 

quais ocorrendo apenas na Ilha de São Miguel ou no grupo central e Flores, como é o caso da Estrelinha-

de-poupa Regulus regulus spp. Será, ainda, possível assistir à natureza dinâmica dos Açores, nos 

fenómenos vulcânicos latentes nas suas paisagens, observar cetáceos e ver uma diversidade incrível de 

plantas da Laurissilva que poderão ser testemunhados em ambas as ilhas.  O destaque irá para a ilha da 

Terceira, onde serão visitadas diversas áreas interessantes para observação de espécies de aves limícolas 

e aquáticas. Esperam-se aves europeias mas também americanas que visitam esta ilha regularmente ou 

ocasionalmente como as espécies divagantes que poderão ser observadas nesta altura do ano. Esta visita 

termina em grande na ilha verde, como chamam os locais à ilha de São Miguel. Aqui o objetivo principal 

será a busca do priolo, um tesouro encontrado na Tronqueira mas não só, dar-se-á a conhecer algum do 

trabalho de conservação em prol desta espécie e do seu habitat a floresta nativa dos Açores - Laurissilva. 

Havendo tempo serão visitadas diversas áreas interessantes para a observação de aves. Tudo isto 

enquanto servidos por boa disposição das suas gentes e gastronomia local. 

 

 

Painho-de-monteiro, Siaram 

 

 



Dia 31 de Agosto - Chegada à ilha Terceira, check-in e preparação da visita 

Após a chegada à Ilha Terceira, 

os participantes serão 

transportados para o 

alojamento para check-in. 

Dependendo da hora de 

chegada será possível uma visita 

ao algar do carvão, um ponto 

com grande interesse geológico 

e onde se encontram descritas 

espécies de animais 

invertebrados únicos, como é o 

caso da aranha cavernícola do 

Algar do Carvão Turinyphia 

cavernicola. Aqui poder-se-ão 

observar algumas espécies de 

aves residentes, sendo 

aconselhável olhar para a mais pequena, estrelinha-de-poupa Regulus regulus inermis. A parte da tarde 

iniciar-se-á com uma primeira visita ao Cabo da Praia, localizado perto do alojamento e conhecido hotspot 

de observação de espécies de aves limícolas, europeias e americanas. Aqui podemos esperar encontrar 

espécies raras nos Açores que podem ser vistas com alguma regularidade nesta área, como é o caso do 

borrelho-semipalmado Charadrius semipalmatus, borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula, 

borrelho-de-coleira-interrompida Charadrius alexandrinus, maçarico-de-bico-direito Limosa limosa, 

maçarico-galego Numenius phaeopus (também a subespécie americana) pilrito-das-praias Calidris alba, 

pilrito-de-colete Calidris melanotus, pilrito-de-bonaparte Calidris fuscicollis, combatente Calidris pugnax, 

entre muitas outras espécies. Esta área será visitada várias vezes ao longo da estadia do grupo na ilha 

Terceira devido à sua riqueza e variabilidade das espécies observadas com as alterações de maré.  

Dia 1 de Setembro – Saída pelágica (6/8h) até ao Banco da Fortuna  

Hoje, iremos realizar uma saída de observação de espécies de aves pelágicas, com duração de 6h/8h, e 

com destino ao canal localizado entre a ilha Terceira e a Graciosa, próximo do Banco da Fortuna. A saída 

irá ter início na Marina da Praia da Vitória, onde mesmo antes de entrarmos no barco, teremos a 

possibilidade de observar algumas espécies de aves marinha,dando especial realce às gaivotas e garajaus 

aí presentes. Durante a saída, as nossas atenções estarão viradas para as aves marinhas nidificantes nos 

Açores, em especial o paínho-de-monteiro. Nesta incursão, esperamos encontrar outras espécies 

nidificantes comuns como o cagarro ou mesmo o paínho-da-madeira Hydrobates castro.  No entanto, 

iremos procurar outras espécies marinhas menos abundantes, como a pardela-de-barrete Puffinus gravis, 

pardela-preta Puffinus griseus, alma-negra Bulweria bulwerii. Tudo isto com a presença potencial de 

algumas espécies de cetáceos ao longo do canal, sendo comum observarem-se várias espécies de 

Algar do Carvão 

,Siaram 



golfinhos e o afamado cachalote Physeter macrocephalus. Nesta saída, incluí-se deslocação rápida ao 

Ilhéu das Cabras, um pequeno ilhéu com grande interesse para espécies de aves marinhas. 

Dia 2 de Setembro - Volta pela ilha Terceira  

Neste dia, vamos visitar a ilha Terceira, passando por diversos pontos de interesse para a observação de 

aves, começando pelo Porto de Pescas para observação de aves marinhas e passando pelo Paúl da Praia 

da Vitória, zona húmida com habitats propícios à observação de espécies aquáticas e limícolas. Aqui se 

podem encontrar com frequência garças e outras espécies comuns, mas também algumas raridades como 

a marreca-de-asa-azul Spatula discors, zarro Ayhtya ferina, piadeira-europeia Anas penelope partilhando 

o espaço com piadeiras americanas Anas americana, entre muitas outras espécies.  Serão visitados outros 

pontos e zonas húmidas ao longo do percurso com potencial para a observação de aves mais elusivas mas 

não menos interessantes, como a galinhola Scolopax rusticola por exemplo. Ao longo do percurso, 

prevêem-se vários encontros com algumas espécies de aves residentes, como tentilhão Fringilla coelebs 

moreletti, pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula, ou o canário-da-terra Serinus canaria, espécie 

endémica da região da Macaronésia. Iremos também revisitar a zona do Cabo da Praia. 

Dia 3 de Setembro - Partida para São Miguel  

No terceiro dia, depedimo-nos da Terceira e apanharemos um voo regional para São Miguel. Chegados a 

São Miguel, e dependendo da hora de chegada, propõe-se uma visita às Sete Cidades, para observação 

de espécies aquáticas e limícolas até ao final do dia. Esta é uma área composta por duas Lagoas com 

potencial para a observação marrequinha Anas crecca, piadeiras ou garças, mas também o elusivo 

mergulhão-caçador Podylimpus podiceps, pato-trombeteiro Anas clypeata, zarro, entre outros. Aqui 

poderão ainda ser avistadas também algumas espécies de aves residentes comuns um pouco por toda a 

ilha, como o caso do canário-da-terra, toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla atlantis, alvéola-cinzenta 

Motacilla cinerea patriciae, estorninho-malhado Sturnus vulgaris grandi, melro Turdus merula azoriensis 

ou mesmo a estrelinha-de poupa Regulus regulus azoricus, subespécie de São Miguel. Igualm. O último 

destino do dia será o concelho da Povoação, a primeira povoação da ilha e parte das Terras do Priolo. 

Check-in no hotel. 

Dia 4 de Setembro - Descoberta do Priolo e Lagoa das Furnas 

Já na reta final da visita, propomos a descoberta do priolo Pyrrhula murina, uma espécie endémica da 

zona este da ilha de São Miguel considerada em tempos o passeriforme mais ameaçado da Europa e cujo 

esforço de conservação permitiu aumentar a população. Iremos fazer um percurso pela Serra da 

Tronqueira, com uma paisagem recortada onde o grupo poderá conhecer um pouco mais sobre a Floresta 

Laurissilva dos Açores e habitat do priolo, observar espécies de plantas endémicas e nativas dos Açores e 

procurar o tesouro da tronqueira, como é conhecido o priolo pelas gentes açorianas. Aqui se poderão 



observar-se com tranquilidade outros 

passeriformes residentes, e a visita inclui 

entrada no Centro Ambiental do Priolo, 

localizado na Reserva Florestal da Cancela do 

Cinzeiro.  

O itinerário leva-nos, depois, pelo Salto do 

Cavalo e através da Achada das Furnas. Perto 

do almoço, propõe-se ao grupo a prova do 

queijo típico das Furnas (curado nas águas 

azedas das suas nascentes) e o imperdível 

Cozido das Furnas (não incluídos nos custos). 

Seguidamente, iremos até à Lagoa das Furnas 

onde para além da impressionante paisagem 

marcada pelos campos fumarólicos se podem 

observar algumas espécies de aves residentes 

e acidentais.  Possibilidade de banho nas águas 

férreas quentes nas Furnas (não incluído nos 

custos da visita). Depois do jantar, iremos 

realizar uma saída noturna curta, perto do 

alojamento, para ouvir uma das aves mais emblemáticas dos Açores - o cagarro Calonectris borealis, que 

volta do mar e regressa ao seu ninho nas falésias costeiras ao fim do dia. 

 

 

Campos fumarólicos da Lagoa das Furnas, São Miguel, Ana Mendonça 

Priolo (Pedro Monteiro) 



Dia 5 de Setembro - Visita Gruta do Carvão; visita de pontos de observação próximos 

No último dia, dependendo da hora de partida dos participantes, retoma-se a viagem até Ponta Delgada, 

com uma paragem breve para saborear o famoso chá da Gorreana, a mais antiga plantação de chá na 

Europa. Propõe-se, ainda, uma visita à gruta do carvão, o maior túnel lávico conhecido na ilha de São 

Miguel e única cavidade vulcânica visitável pelo público na ilha. Havendo tempo, iremos finalizar a visita 

com alguns pontos de interesse para a observação de aves em Ponta Delgada. 

 

Preço (atividade exclusiva para sócios): 1100€ 

Suplemento de quarto individual: 150€ 

Pagamento: 30% (330€) no acto de inscrição e o restante até 31 de maio 2020 

Grupo: 6 a 14 participantes, com guia monitor por cada 7 participantes 

Hotéis: 3 noites no Hotel R. Teresinha (Terceira); 2 noites no Hotel do Mar (Povoação, São Miguel) 

Esta actividade inclui: deslocações em carrinha de 9 lugares, alojamento em regime de meia pensão em 

hotel 3*** ou equivalente (5 noites, quartos com WC privativo), um passeio de barco com duração de 6/8 

horas para observar aves e mamíferos marinhos e seguro de acidentes pessoais. Serviço de guia monitor 

e relatório final, com lista de espécies de aves observadas. Inclui voo Terceira-Ponta Delgada no dia 3 de 

setembro. 

Não inclui: voos Lisboa-Terceira e Ponta Delgada-Lisboa, piqueniques (serão adquiridos pelos 

participantes no supermercado a cada dois dias), bebidas e outras despesas de natureza pessoal. 

Material recomendado: impermeável, roupa prática e confortável, calçado adequado a caminhada em 

terreno húmido e acidentado, chapéu, protetor solar, óculos escuros, binóculos, guia de aves e máquina 

fotográfico, fato de banho. Quem possuir telescópio deverá também levar o próprio. 

 

Observações: 

Esta será uma visita de estudo ornitológico realizada em colaboração com a Sociedad Española de 

Ornitologia. Pelo que poderá existir participantes de nacionalidade Espanhola. 

Sugere-se aos participantes a aquisição dos bilhetes de avião com a maior brevidade possível (mas 

apenas depois de obter confirmação nossa de que temos um grupo viável), sendo preferível a escolha 

dos voos que chegam mais cedo à ilha Terceira, no dia 31 de agosto e os que partem mais tarde de São 

Miguel no dia 5 de setembro.  



Sugerimos aos participantes a contratação, por conta própria, de um seguro de cancelamento de 

viagem. De igual modo, existem outras coberturas que podem contratar-se, como perda de roubo de 

bagagem, mas há que ter em conta que podem não ser suficientes no caso de perdas de material ótico. 

 


