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Conhecer as aves de São 
Miguel com a SPEA 

 
Sabe o que são Galinholas? E que o Priolo, em todo o mundo, só existe em 

São Miguel? Ou consegue distinguir um Pintassilgo de um Melro apenas 

pelo seu canto? Estas são algumas das coisas que poderá aprender no Curso 

de Iniciação à Observação de Aves que a SPEA irá realizar a 16 e 17 de Junho, 

em São Miguel 

 

A SPEA vai realizar no próximo fim-de-semana (16 e 17 de Junho) um Curso 

de Iniciação à Observação de Aves nos Açores. Este curso, o primeiro realizado 

pela SPEA em São Miguel, irá permitir a todos os participantes conhecer 

melhor as aves que nos rodeiam e os locais onde as podemos encontrar. 

 

O curso, leccionado por Carlos Pereira da SPEA, será composto por uma parte 

teórica, em que serão apresentadas todas as espécies que ocorrem em São 

Miguel bem como diversos aspectos relacionados com estas aves, e uma parte 

prática com diversas saídas de campo que permitirão aprofundar os 

conhecimentos dos participantes. Nestas saídas será possível, não só observar 

as diferentes espécies de aves nos seus habitats naturais, mas também ficar a 

conhecer melhor alguns belos locais da ilha de São Miguel. 

 

Os Açores são dos locais mais importantes para as aves marinhas, como tal 

estas aves irão merecer uma especial atenção durante este curso. A SPEA, em 

colaboração com a TerraAzul, irá dar a oportunidade aos participantes de 

poderem assistir em pleno mar ao espectacular bailado dos Cagarros sobre as 

ondas do oceano. Esta saída de barco será certamente um dos pontos altos do 

curso. 

 

Todos os interessados deverão contactar a SPEA por telefone, 296 488 455, ou 

por email, acores@spea.pt. As inscrições são limitadas. Este Curso conta ainda 

com a colaboração da Azores Sub.  

Cagarro - Foto de Pedro Geraldes 

Priolo - Foto de Pedro Monteiro 


