
 

 

Título: Birdwathing na Rota da Terra Fria Transmontana 

Local: Parque Natural do Douro Internacional (freguesias de Picote, Vila Chã da Braciosa e 

Miranda do Douro) 

Data: 19 de setembro 

Participantes: Inscrição gratuita com limite de 9 pessoas 

Descrição: A atividade consiste em realizar um trajeto em viatura 4x4, no Parque Natural do 

Douro Internacional, com paragens para observação de aves, em função dos diferentes 

habitats e época do ano. 

No Parque Natural do Douro Internacional, o vale fronteiriço do rio Douro, profundamente 

encaixado com escarpas rochosas, essencialmente graníticas, constitui um conjunto de 

enclaves microclimáticos com escassa presença humana, sendo um habitat de nidificação 

excepcional para aves de rapina, necrófagos e outras aves planadoras. Este vale profundo 

contrasta com a planura dos planaltos em redor, marcados pelo aproveitamento agro-

silvopastoril e por um belo mosaico paisagístico protagonizado por parcelas cerealíferas, 

lameiros, vinhedos, olivais, bosques e matos. Este sítio é também importante para aves 

características de matos mediterrânicos e pseudo-estepárias. 

Nestas áreas assumem particular destaque a Cegonha-preta, o Abutre-do-Egipto ou Britango, 

o Grifo, a Águia-real, a Águia-de-Bonelli ou Águia-perdigueira, o Andorinhão-real, o Chasco-

preto, o Melro-azul, a Toutinegra-de-bigodes, a Gralha-de-bico-vermelho, o Pardal Francês, 

entre outros. 

Programa/horário:  

 07H20 – Início da actividade no miradouro junto à Concatedral de Miranda do Douro; 

 08H00 – Observação de aves no Castro de Cigaduenha (Picote) seguido de 

observação de aves na Fraga do Puio, em Picote; 

 10H00 – Observação de aves em Freixiosa; 

 11H00 – Observação de aves no Castro de Vale d’Águia; 

 12H00 – Regresso a Miranda do Douro, com pequenas paragens para observação de 

aves. 

Equipamento necessário:  

 Roupa e calçado adequados para caminhadas no campo/natureza e às condições 

meteorológicas do dia; 



 

 Chapéu; 

 Binóculos; 

 Máquina fotográfica; 

 Caderno e lápis, ou outro meio de registo de observações; 

 Farnel e cantil com água potável. 

 

Equipamento disponibilizado:  

 2 Binóculos 8x42; 

 2 Binóculos 10x42; 

 2 Telescópios de campo com ocular 20-60x e respetivos tripés; 

 Guias de campo de observação de aves em Português, Espanhol e Inglês. 

A atividade inclui: 

 Guia especializado; 

 Transporte em viatura 4x4 (a partir do local de início da atividade); 

 Equipamento adequado; 

 Seguros obrigatórios. 

 

No final da atividade será entregue a todos os participantes um guia da Rota da Terra Fria 

Transmontana e uma minibox (frasco com creme de castanha + frasco de mel de montesinho + 

sabonete de leite de burra).  

Para a realização desta atividade a Rota da Terra Fria Transmontana conta com o apoio da 

empresa Douro Pula Canhada. 

 

Inscrições: 

A atividade e inscrição é gratuita, estando limitada a 9 pessoas.  

A inscrição pode ser efetuada até às 16 horas de dia 18 de setembro através do envio de e-

mail para: am.terrafria@amtf-nt.pt onde deve constar os dados do participante: 

Nome: 

Nacionalidade: 

Morada: 

Número de identificação (NIF, CC ou BI): 

Contactos telefónicos:  

Correio eletrónico: 

No dia 18 (a partir das 16 horas) será enviado um e-mail a confirmar a inscrição.  

 

Dúvidas e esclarecimentos:  

273327680 - Associação de Municípios da Terra Fria  

273431340 ou 961561119 - Douro Pula Canhada 



 

 


