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Serra da Padrela, Ribeira de Chã de Vales, Raça Maronesa numa veiga em Souto.



O património natural de Vila Pouca de Aguiar é rico e diversificado, consequência da conjugação de 
distintos fatores, como a localização biogeográfica da região, que representa uma zona de tran-
sição bioclimática; a topografia do território, onde abruptas serras alternam com vales a-bertos 
e longos; a ancestral ocupação humana do território, com a consequente introdução de habitats 
semi-naturais, extremamente importantes para espécies como a Veronica micrantha; mas também 
a baixa densidade populacional e o elevado grau de preservação de alguns habitats.

Tais fatores, associados à elevada biodiversidade da região, justificaram a classificação de uma 
área de cerca de 31 % do concelho como Rede Natura 2000, em 1997, através da criação do 
Sítio de Importância Comunitária do Alvão/Marão (PTCON0003), que com uma área de 58.788 Ha, 
se estende por mais 9 concelhos.

A publicação deste Atlas Ambiental Aguiar Nature insere-se num amplo projeto de Sensibilização 
para a Conservação e Valorização da Fauna, Flora e Património, promovido pela Câmara Municipal 
de Vila Pouca de Aguiar, cujo objetivo primordial assenta na conservação dos valores naturais do 
concelho, através da sua divulgação, visitação e interpretação, utilizando para tal recursos muito 
diferentes, mas profundamente interligados, como a Rede de Interpretação de Espaços Naturais, 
ou a realização de uma Exposição Temporária Itinerante e do Seminário de Biodiversidade das 
Terras de Aguiar.
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O atlas Ambiental Aguiar Nature encontra-se dividido em duas grandes secções, a primeira per-
corre, de uma forma não exaustiva, os valores do concelho, com especial enfoque nos valores 
naturais, enquanto a segunda, representa um roteiro de visitação do património natural, através 
de seis percursos pedestres.

Assim, pretende-se que este atlas se traduza num guia de campo, de consulta expedita, for-
necendo todas as informações de base, como ponto de partida para a visita e interpretação do 
património natural de Vila Pouca de Aguiar.

A primeira secção, composta pelos capítulos III e IV, contém uma breve resenha do património históri-
co do concelho, assim como uma breve caracterização a nível geológico, hidrográfico e biogeográ-
fico. É também nesta secção que se abordam os valores naturais, nas vertentes de fauna e flora.

Corço (Capreolus capreolus).
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Como usar o Atlas

Quanto à flora, optou-se por uma descrição ao nível da comunidade, em detrimento de caracteri-
zações específicas individuais. Assim, ilustraram-se os 3 tipos de formações vegetais mais carac-
terísticas da região. A exceção é feita para a Veronica micrantha, espécie pouco conhecida fora do 
meio científico, integrante do Anexo II da Directiva Habitats, que encontra em Vila Pouca de Aguiar 
um importante local para a sua conservação, justificando assim um especial destaque neste Atlas.

Ao nível da fauna, ilustram-se, sob a forma de fichas de caracterização, algumas das principais 
espécies de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, que ocorrem na região. À semelhança da flora, 
também na fauna uma espécie mereceu especial destaque: o lobo-ibérico. Assim, apresentam-
-se de uma forma mais detalhada dados sobre a ecologia da espécie, sua distribuição e con-
servação no concelho e em Portugal, dados estes que resultam dos estudos do Grupo Lobo.

A segunda secção do atlas, nomeadamente o capítulo V, é dedicada à visita do património natural de 
Vila Pouca de Aguiar. Este capítulo inicia-se com um breve manual de iniciação ao pedestrianismo, 
seguindo-se a informação detalhada acerca dos seis percursos pedestres que compõem a Rede 
de Interpretação de Espaços Naturais. Estes percursos, desenvolvendo-se em plena Rede Natura 
2000, representam a melhor forma de contactar e interpretar o património natural da região.
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A ocupação humana da região, perde-se na noite dos tempos, remontando à época da cultura 
megalítica, facto testemunhado pelos achados arqueológicos como castros, antas e mamoas, com 
especial incidência na serra do Alvão. Na freguesia de Lixa do Alvão, as antas encontram-se clas-
sificadas como Monumento Nacional, desde o ano de 1910. A colonização romana do território re-
monta ao século III a.C., sendo a principal marca deixada o Complexo Mineiro Romano de Tresminas, 
com as suas imponentes cortas (crateras de exploração a céu aberto) e galerias subterrâneas.

Cortas em Tresminas.

Posteriormente, e até à fundação do reino de Portugal, a região foi sucessivamente ocupada por 
Suevos, Visigodos e Muçulmanos. Em 1206, o Rei D. Sancho I, atribuiu o primeiro foral à “Terra 
de Aguiar de Pena”. 
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Património de Vila Pouca de Aguiar

Este tipo de castelos, erigidos entre os séculos IX e inicio do XI, consistiam no aproveitamento 
de posições elevadas, como afloramentos graníticos, onde se erguiam muralhas de pedra so-
breposta sem argamassa. Os castelos roqueiros foram, na sua maioria, construídos por iniciativa 
das populações locais, dada a falta de poder central sobre o território que se verificava antes da 
fundação de Portugal.

Em meados do século XIX, as reformas administrativas efetuadas ao nível autárquico deram a atual 
configuração ao município. O património da região é muito diversificado e inclui alguns elementos 
notáveis como o Pelourinho de Alfarela de Jales, datado do século XVI e classificado como Imóvel 
de Interesse Público desde 1933.
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Castelo de Aguiar.

A Estátua-Estela na freguesia de Vreia de Jales, que 
ladeia a via romana que segue para o Complexo 
Mineiro de Tresminas, encontra-se classificada 
desde 6 de outubro de 2011. A origem destas 
Estátuas-Estelas é, em geral, atribuida ao período 
compreendido entre o final da Idade do Bronze e 
o inicio da Idade do Ferro, no entanto poderão ser 
mais tardias, inclusivamente da civilização romana.

Estatua-Estela.



A presença humana nos espaços naturais não é for-
çosamente sinónimo de ameaça à natureza. Essa 
ocupação, desde tempos ancestrais, traduziu-se num 
importante factor de modelação da paisagem em Vila 
Pouca de Aguiar. As práticas agrícolas tradicionais, 
como a cultura de cereais de sequeiro e os cortes 
de feno, a manutenção de manchas de carvalhal e de 
castanheiros, associadas à pastorícia (não intensiva) e 
à criação de lameiros para gado bovino maronês, con-
tribuíram para a criação de um mosaico paisagístico, 
que para além da sua beleza e riqueza etnográfica é, 
por si só, promotor de uma elevada biodiversidade.
Não obstante a referida ocupação humana, é pos-
sível encontrar na região diversos habitats naturais 
cuja conservação é prioritária, como os carvalhais de 
carvalho-roble e carvalho-negral, os matos baixos 
de ericáceas e/ou tojos sobre substratos duros, as 
turfeiras ou as galerias ribeirinhas mediterrânicas 
dominadas por Salix alba e Populus alba, entre outros.
Vila Pouca de Aguiar possui, assim, condições muito 
propícias à existência de uma diversificada comunidade 
faunística, composta por espécies tão importantes 
como o lobo-ibérico, a lontra ou a toupeira-de-água, 
assim como diversas espécies de morcegos, répteis, 
anfíbios como a salamandra-lusitânica, aves, mas 
também espécies ameaçadas (de peixes como a pan-
jorca, ou de invertebrados como libélulas e borboletas).

Lobo-ibérico (Canis lupus signatus). 
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Património Natural de Vila Pouca de Aguiar

31 % do território compreendido pelo concelho de Vila 
Pouca de Aguiar encontra-se classificado como Rede Na-
tura 2000, através do SIC Alvão/Marão. 

Concelhos vizinhos



O concelho de Vila Pouca de Aguiar, apesar de possuir importantes 
áreas de xisto, apresenta um claro domínio de rocha granítica, 
assumindo-se inclusivamente como a “Capital do Granito”.

A veiga de Vila Pouca de Aguiar, correspondendo a uma falha 
geotectónica, estende-se de Chaves a Vila Real, introduzindo uma 
quebra na paisagem, separando a serra do Alvão da serra da 
Padrela.

A serra do Alvão apresenta-se com uma constituição exclu-
siva de granitos, com vertentes abruptas, mas de plataforma 
planáltica, com uma altitude máxima na ordem dos 1329 m. 
A serra da Padrela, apresenta igualmente uma superfície 
planáltica, com altitudes na ordem dos 950 m. A sua com-
posição geológica é mais variável, sendo a norte granítica, 
de relevo aplanado e de vertentes abruptas para o vale de 
Chaves, na parte central apresenta xistos, com vales encaixa-
dos dos rios Tinhela e Curros e na sua parte sul, volta a ser 
composta por granito, com relevo muito variável, até atingir a 
zona de contacto com a plataforma xisto-grauváquica do Douro.

A exploração do granito, na região, desde tempos imemoriais, 
ainda hoje se encontra patente nas estruturas arqueológicas da 
cultura megalítica, nas fortificações castrejas, nas construções 
tradicionais (aldeias, canastros ou espigueiros, relógios de sol, 
etc.), nos templos religiosos e, naturalmente, nas actuais pedrei-
ras, de elevado valor económico para a região.

14

Afloramento granítico.
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Geologia

Concelhos vizinhos
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Ex-líbris geológico, mas também de grande relevância histórica e, como se verá mais adiante 
(na secção dedicada aos morcegos), ecológica, é o Complexo Mineiro Romano de Tresminas e 
Jales, classificado desde 1997 como Imóvel de Interesse Público. Aqui, eram extraídos impor-
tantes minérios como o ouro, a prata e o chumbo (entre outros). Este complexo mineiro ori-
ginou grandes crateras resultantes da exploração a céu aberto: as cortas. As cortas de Covas 
e Ribeirinha, encontram-se ainda interligadas por um conjunto de galerias subterrâneas trans-
versais ao “filão”, que serviriam para acesso, transporte de minério e drenagem de água.
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O concelho de Vila Pouca de Aguiar integra 4 sub-
bacias hidrográficas: Tâmega, Corgo, Pinhão e Tua, 
todas integrantes da bacia hidrográfica do rio Douro.

A sub-bacia do Tâmega inclui o próprio rio, que 
representa o limite noroeste do concelho de Vila 
Pouca de Aguiar, o rio Torno, o rio Avelames e as 
ribeiras do Cabouço e do Bôco. A sub-bacia do rio 
Corgo, inclui o rio Corgo e seus afluentes, como a 
Ribeira de Souto. A sub-bacia do Pinhão, compõe-
-se do rio e afluentes, como a ribeira de Rebolais. 
Por último a sub-bacia do rio Tua, compõe-se dos 
rios Tinhela e Curros, assim como a ribeira de Revel.

Alguns destes rios, como o Torno ou o Avelames, 
são alvo de elevada captação de água para regadio, 
provocando a sua seca no verão, impossibilitando 
a manutenção de um caudal ecológico mínimo.

A nível hidrológico, destaque, ainda, na região, 
para a presença de diversas nascentes termais. 
No concelho de Vila Pouca de Aguiar a Estância 
Termal de Pedras Salgadas (que possui 4 dife-
rentes nascentes) e a água mineral gasocarbónica, 
de mesmo nome, apresentam grande relevância a 
nível das propriedades terapêuticas, constituindo 
uma importante atividade económica, quer a nível do 
turismo de saúde, quer a nível do comércio de água 
engarrafada. A região compreendida pelo Alto-Tâ-
mega e Barroso, possui ainda as estâncias termais 
de Chaves e Vidago, e de Carvalhelhos, em Boticas.
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Hidrologia
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Concelhos vizinhos

Cursos de água

Albufeiras

Valores em metros
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A biogeografia é a ciência que estuda os padrões de 
distribuição das diferentes comunidades de seres vi-
vos através da sua localização espacial e dos fa-
tores que condicionam essa mesma localização.

Assim, através do estudo dos grandes fenómenos geológi-
cos, meteorológicos, ecológicos (entre outros) que ocor-
rem desde à milhares de anos na Terra (como por exemplo 
as glaciações ou a deriva continental), foi possível criar 
unidades com características comuns a nível climatérico, 
mas também de solos, disponibilidade de água, etc. Estas 
unidades de padrão comum designam-se por regiões bio-
geográficas ou biorregiões.

Portugal Continental distribui-se por duas regiões bio-
geográficas: a região atlântica e a região mediterrânica; 
enquanto que os arquipélagos se encontram numa ter-
ceira região: a Macaronésia. As três regiões integram uma 
das oito Zonas Ecológicas em que se dividiu o planeta: o 
Paleártico.

O concelho de Vila Pouca de Aguiar situa-se numa con-
fluência entre duas regiões biogeográficas, a Atlântica 
e a Mediterrânica. Estão assim reunidas as condições 
necessárias à existência de espécies típicas de am-
bas as regiões, assim como de habitats diversificados.

É assim possível encontrar na região espécies de flora 
marcadamente atlântica como o carvalho-alvarinho 
(Quercus robur) e o carvalho-negral (Quercus py-
renaica), o vidoeiro (Betula celtiberica), o bordo 
(Acer pseudoplatanus) e diversos tojos e urzes. Mas 
também espécies marcadamente mediterrânicas como 
o loureiro (Laurus nobilis), a gilbardeira (Ruscus acu-
leatus), o medronheiro (Arbutus unedo), o sobreiro 
(Quercus suber), ou a azinheira (Quercus rotundifolia).

Estas premissas, associadas a um bom es-
tado de conservação dos habitats, são a base 
da elevada biodiversidade das Terras de Aguiar.
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Biogeografia



Folhosas
De uma forma simplista, designam-se por folhosas (em oposição às resinosas), as árvores cadu-
cas ou perenes, de folha larga, com frutos e sementes envolvidos numa casca. Estas, com espe-
cial incidência nos carvalhos (Quercus spp.), corresponderiam à vegetação original da região.

Nestes bosques de elevado valor ecológico, mas também paisagístico e económico (devido à quali-
dade da madeira), encontram-se sobretudo carvalho-alvarinho (Quercus robur) e carvalho-negral 
(Quercus pyrenaica), assim como alguns exemplares mais isolados de sobreiro (Quercus suber). 
Na região, outra espécie apresenta uma elevada distribuição e valor económico - o castanheiro 
(Castanea sativa), encontrando-se muitas vezes associado a carvalhos em bosques mistos. Nas 
zonas mais altas, muitas vezes associados a linhas de água, surgem os vidoeiros ou bétulas 
(Betula celtiberica).

Bosque misto de carvalho e castanheiro no Inverno Pedro Martins/Ecovisão

Às folhosas, especialmente no seu sub-bosque, encontram-se associadas inúmeras espécies, es-
sencialmente de cariz arbustivo, como a gilbarbeira ou pica-ratos (Ruscus aculeatus), o pilriteiro 
(Crataegus monogyna), o loureiro (Laurus nobilis), ou o azevinho (Ilex aquifolium). Os carvalhais 
são um habitat fundamental, não só para inúmeras espécies de fauna e de flora (herbáceas, mus-
gos, líquenes e geófitos, como os narcisos), mas também para fungos (cogumelos).

22

Caminho tradicional ladeado de carvalhos.



Flora e Ecossistemas

O carvalho-negral apresenta a nível nacional uma distribuição mais ampla que o carvalho-al-
varinho, ocorrendo em ambas as biorregiões (Atlântica e Mediterrânica), sendo especialmente 
abundante no interior Norte, preferencialmente entre os 400 e os 1500 m de altitude.

Este carvalho apresenta elevada capacidade de regeneração a partir das raízes, formando man-
chas consideráveis de porte arbustivo, ou apresentando-se em bosques mais fechados e como tal 
de sub-bosque mais sombrio. Assim, comparativamente a outras quercíneas, apresenta um sub-
bosque mais pobre a nível florístico, mas por outro lado, dada a elevada quantidade de rebentos, 
apresenta grande relevância a nível alimentar para espécies como o corço e inclusivamente para 
gado doméstico, quando rareiam os pastos.

O carvalho-alvarinho apresenta uma madeira de elevada dureza, e grão fino, tornando-se assim 
muito importante para trabalhos de marcenaria e carpintaria. No século XVI, surgiu a primeira 
medida de proteção aos sobreiros e azinheiras, devido ao valor da cortiça e das bolotas para 
a alimentação humana e animal, o que levou a que fosse o carvalho-alvarinho a principal fon-
te de madeira para as naus usadas nas descobertas. Simultaneamente, este carvalho possui 
excelentes propriedades ao nível da formação de solos, pelo que, ao longo dos séculos, mui-
tos carvalhais foram destruídos para obtenção de solo agrícola. Assim, observou-se o declínio 
de uma das principais espécies de flora ancestral, ao mesmo tempo que se verificava a proli-
feração do pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e, no século XX, do eucalipto (Eucalyptus globulus).

23

Bosque misto de carvalho e castanheiro (inverno).
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Veronica micrantha.



Veronica micrantha

A Veronica micrantha é uma espécie da flora endémica do Noroeste da Península Ibérica, da família 
Scrophulariaceae, característica das zonas de bordadura de florestas naturais e zonas agrícolas.
Sendo uma herbácea perene, com caules de 25 a 70 cm, a sua floração pode ser vista entre os 
meses de maio e julho. As flores dispõem-se em rácimos axilares (até 22 cm) e com pedúnculos 
de 1 a 8 cm. O cálice, com 4 a 6 mm, é quase sempre maior do que o fruto (cápsula). A corola, 
de 6 a 8 mm de diâmetro, é branca com um anel púrpura a rosado. Em Portugal, ocorre pon-
tualmente no Minho, em Trás-os-Montes, na Beira Alta, na Beira Litoral e no Douro Litoral, sendo 
particularmente abundante nas zonas montanhosas de transição entre os macroclimas Atlântico 
e Mediterrânico, como o concelho de Vila Pouca de Aguiar. O concelho de Vila Pouca de Aguiar 
alberga algumas das mais importantes populações de Veronica micrantha a nível nacional, pelo 
que também assume um papel pioneiro na sua conservação.

Ocorrência confirmada da espécie em Portugal

Modelo de probabilidade de ocorrência no concelho 
25
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Os matos constituem associações vegetais dominadas por espécies arbustivas, típicas de solos 
pobres, incultos, ou com forte pressão humana. Os matos representam, em geral, uma etapa de 
degradação da floresta autóctone de quercíneas (carvalhos, azinheiras e sobreiros). Essa degra-
dação, ou afastamento em relação à etapa original, deve-se sobretudo à substituição de floresta 
por áreas agrícolas ou pastoris. Assim, nas áreas de encosta e vale, onde os solos são mais fres-
cos e profundos, os matos incidem sobretudo em pastagens ou campos agrícolas abandonados. 
Nas zonas de cumeada, os matos são mantidos através de queimadas sazonais e de pastoreio.

Apesar de, numa perspetiva fitossociológica, os matos corresponderem a uma etapa da degra-
dação da floresta original, estes são, em geral, estruturas muito estáveis e de elevado valor e 
função ecológica:
- Evitam a erosão nas cumeadas mais expostas;
- Representam local de abrigo, alimentação ou reprodução para inúmeras espécies de fauna.

Possuem ainda uma forte valia económica e etnográfica:
- Produção de mel;
- Pastos naturais para gado;
- Exploração cinegética;
- Utilização para terapêuticas de medicina natural;
- Utilização gastronómica de alecrim e carqueja.

26

Matos de altitude em floração.



Matos de Altitude

O tipo de matos depende de vários fatores, como clima, solo, exposição solar, humidade, entre 
outros. Em Vila Pouca de Aguiar, encontram-se tipicamente matos de altitude e de solos graníti-
cos, compostos maioritariamente por giesta-das-vassouras (Cytisus scoparius), giesta-amarela 
(Cytisus striatus) e giesta-branca (Cytisus multiflorus), carqueja (Pterospartum tridentatum), tojo 
(Ulex europaeus) e urzes (Erica spp.).

27

Giesta-amarela (Cytisus striatus).

Matos numa zona de cumeada.
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Galeria ripícola do rio Torno.



Vegetação Ripícola

A vegetação ribeirinha, ou ripícola, representa o elemento paisagístico dominante de um ecos-
sistema ribeirinho. Dependendo do grau de conservação, a vegetação ripícola desenvolve-se 
de forma longitudinal, paralelamente ao rio, apresentando uma largura variável, geralmente es-
treita, que em muito depende das condições de solo, humidade e utilização humana das margens.

Em geral, a cortina arbórea (galeria ripícola) é composta por espécies bem adaptadas à humidade 
dos solos e com elevada capacidade de resistência a cheias, como amieiros (Alnus glutinosa), 
cujas raízes estão muitas vezes em contacto direto com a água, freixos (Fraxinus angustifolia), 
salgueiros (Salix sp.) e choupos (Populus sp.). Em zonas mais elevadas, surgem também as bétu-
las ou vidoeiros (Betula celtiberica), por vezes acompanhadas de alguns carvalhos (Quercus sp.).

Os ecossistemas ribeirinhos apresentam uma elevada biodiversidade na medida em que 
constituem um ecótono, isto é, são uma zona de transição e contacto entre dois ecos-
sistemas – o terrestre e o aquático. Assim, para além da riqueza e complexidade que intro-
duzem na paisagem, apresentam uma elevada importância, quer pelas espécies que al-
bergam, quer pelas suas funções ecológicas. De facto, estes ecossistemas podem ser 
explorados por espécies terrestres, aquáticas, ou anfíbias, que aqui encontram satis-
feitas, total ou parcialmente, as suas exigências de alimentação, refúgio e reprodução.

Apesar da sua importância, as galerias rípicolas verificam, a nível nacional, uma diminuição gene-
ralizada do seu grau de conservação. Na base desta degradação encontra-se a limpeza desregra-
da dos cursos de água, as obras hidráulicas e de execução de pontes, o abandono da agricultura 
tradicional e o corte desregrado de exemplares arbóreos, em solos de elevado interesse agrícola.
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A galeria ripícola na agricultura tradicional:

- Prevenção da erosão, de cheias descontroladas e retenção de poluentes;
- Retenção do ar fresco e húmido, permitindo a formação de neblinas noturnas, que aumentam a 
humidade do solo;
- Habitat de muitas espécies de aves insetívoras, que se alimentam de gafanhotos, escaravelhos, 
etc., considerados como pragas pelos agricultores;
- Habitat de aves de rapina diurnas e noturnas, que predam roedores e aves granívoras que 
afetam fortemente as culturas;
- Delimitação de terrenos, reduzindo o efeito do vento, da neve e da geada sobre as culturas;
- Fonte de madeira, ervas aromáticas, medicinais, etc. (desde que usadas de forma sustentável).

A importância da galeria ripícola no ecossistema ribeirinho:

- Transição e ligação (ecótono) entre a linha de água e o ecossistema terrestre envolvente;
- Corredor ecológico para a movimentação da fauna;
- Em locais mais humanizados ou de muita pressão agrícola, representa o único local com ve-
getação suficiente para refúgio da fauna;
- Local de nidificação de algumas espécies, com incidência nos passeriformes insectívoro;
- Elemento de regulação térmica da água, pelo ensombramento, o que possibilita a ocorrência de 
uma fauna aquática com algumas especificidades de habitat;
- As raízes das suas árvores, muito tolerantes à água, fixam o solo, evitando o seu arrastamento 
com efeitos erosivos. Simultaneamente, representam locais de refúgio para peixes e inclusiva-
mente mamíferos como a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus);
- A folhagem das suas árvores representa uma importante fonte de nutrientes para a cadeia trófica 
do rio, permitindo o desenvolvimento de macroinvertebrados aquáticos, que são a base alimentar 
de inúmeras espécies, contribuindo assim para o aporte de matéria orgânica para o rio.

30



A população de aves da região de Vila Pouca de Aguiar é rica e diversificada, muito graças à sua 
localização biogeográfica e diversidade de habitats, como exposto anteriormente.

A região situa-se num importante corredor migratório para espécies reprodutoras, que passando 
o inverno em África, visitam Portugal ou outros paises do sul e centro da Europa, na altura da 
primavera e verão para nidificarem, podendo assim o concelho de Vila Pouca de Aguiar albergar 
individuos que aí nidifiquem, ou ser simplesmente usado como local de descanso e alimentação 
para individuos que se desloquem mais para norte. A região é igualmente importante ao nível das 
aves invernantes, que vindo sobretudo de altas latitudes, onde o inverno é extremamente rigoroso 
(e.g. Ártico, norte e leste da Europa), aqui encontram condições mais favoráveis, geralmente nos 
meses de dezembro e janeiro.

Assim, para algumas espécies, a população é composta por individuos denominados residentes 
(ocorrendo todo o ano na região) e por migradores reprodutores, ou invernantes, como é o caso 
do pisco-de-peito-ruivo, que vê no inverno a sua população ser reforçada.

Ao longo das páginas seguintes apresentam-se, de forma não exaustiva, algumas das espécies de 
aves que podem ser observadas nas áreas atravessadas pelos percursos da Rede de Interpre-
tação de Espaços Naturais.

Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula). 

Avifauna
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Espécie: Buteo buteo
Família: Accipitridae

Comprimento: 54 cm

Envergadura: 120 cm

Peso:

   : 780 g

   : 1000 g

Dieta: Maioritariamente pequenos mamíferos

e cadáveres

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)

A águia-de-asa-redonda ou bútio é uma das mais abundantes rapinas da nossa avifauna, sendo 
a única espécie deste grupo com presença em todas as regiões do país. Os seus efetivos aumen-
tam muito durante o inverno, por se associarem, às aves residentes, muitas aves invernantes 
oriundas do norte da Europa. Podendo muitas vezes ser observada junto a estradas na busca de 
cadáveres, poisada ou em voo, é uma rapina de fácil identificação, sendo as características mais 
marcantes do seu voo, a banda transversal branca no peito, as asas de forma arredondada, a 
cabeça pequena e a cauda de formato arredondado e de comprimento inferior à largura da asa. 
O voo apresenta batimentos lentos, planando em círculos, realizando por vezes, voos picados.

Constrói ninhos volumosos em grandes árvores ou rochedos, efetuando posturas de 3 a 4 ovos 
brancos, incubados durante cerca de 42 dias, maioritariamente pela fêmea. Os juvenis efetuam o seu 
primeiro voo cerca de 40 a 45 dias após a eclosão. O seu habitat preferencial engloba, no norte do país, 
as zonas florestais para refúgio e nidificação e as zonas abertas para caça, muitas vezes de embosca-
da, a partir de uma árvore onde espera pacientemente. A sua dieta compõe-se maioritariamente de 
mamíferos e de carcaças de pequenos animais, mas também de alguns répteis, insetos e minhocas.

Águia-de-asa-redonda



Espécie: Circaetus gallicus
Família: Accipitridae

Comprimento: 65 cm

Envergadura: 180 cm

Peso:

   : 1,2 a 2 kg

   : 1,3 a 2,3 kg

Dieta: Maioritariamente répteis

Ocorrência: Migrador Reprodutor

Estatuto de Conservação: Quase ameaçada (NT)
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Águia-cobreira

Também conhecida em alguns locais pelo curioso nome de “João Branco”, é especializada 
como o próprio nome indica, na captura de répteis, com especial destaque para as cobras. Com 
um pouco de sorte, é possível observar esta ave em voo com uma cobra a pender do bico.
Com uma distribuição algo generalizada ao longo do território continental, é mais comum 
no interior. Sendo um migrador estival, encontra-se presente em Portugal de março a se-
tembro. Estima-se que a população portuguesa desta rapina não ultrapasse os 600 casais.

No norte de Portugal, o habitat preferencial para esta espécie são as manchas de pinhal com 
alguma dimensão (onde nidifica), alternadas com áreas abertas e campos de cultivo tradicional 
(sem monoculturas e sistemas de rega), onde captura muitas das suas presas.O seu ninho é 
bastante grande, efetuando uma postura de apenas um ovo, incubado durante 42 a 45 dias. Os 
juvenis iniciam o voo 70 a 80 dias após a eclosão, mantendo-se junto dos progenitores até à mi-
gração, que ocorre entre o fim do verão e o início do outono. A fêmea é maior que o macho, como 
na maioria das espécies de rapinas. Ao nível da identificação, os aspetos que mais se destacam 
nesta águia são o tom esbranquiçado do ventre e partes inferiores das asas e as três barras na 
cauda. Em voo, descreve círculos, planando, podendo frequentemente “peneirar” com breves 
ajustes efetuados com as pontas das asas.



Cartaxo-comum

Apresentando um claro dimorfismo sexual, o macho (representado na ilustração), possui cabeça, 
dorso e cauda pretos, com um meio colar branco, peito alaranjado e uma barra branca na asa 
escura. Fora do período reprodutivo, ambos os sexos apresentam uma tonalidade muito menos 
contrastada. As fêmeas não possuem a tonalidade negra dos machos, sendo mais acastanhadas.

O cartaxo é uma ave bastante conspícua, isto é, muito distinta pelas suas carac-
terísticas, sendo também muito fácil de observar devido ao seu hábito de pousar 
em postes, vedações e arames, locais donde procura os insetos que captura.

Trata-se de uma ave bastante abundante no território nacional, com especial incidência em zo-
nas abertas como sapais, zonas de matos, campos agrícolas, montados e bosques abertos.

Espécie: Saxicola torquatus
Família: Turdidae

Comprimento: 12 cm

Envergadura: 20 cm

Peso:

   /   : 15 g

Dieta: Insetívoro, podendo no inverno consumir sementes e 

bagas

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)



Chapim-real

O chapim-real é o maior dos chapins da nossa avifauna. Como as restantes espécies, apresenta 
uma distinta máscara facial branca, contrastando com a cabeça e colar pretos, que continuam 
numa lista que se estende pelo peito e abdómen. Esta lista é mais larga nos machos, o que permite 
a distinção dos sexos. A zona ventral é amarelada enquanto que o dorso e as asas apresentam 
uma coloração cinzento-esverdeado com reflexos azulados, especialmente nas asas.

Com uma distribuição generalizada ao longo de Portugal continental, o chapim-real é uma es-
pécie tipicamente florestal, podendo ser encontrada em pinhais, carvalhais, montados, olivais, 
matas ripícolas, mas também em parques e jardins, o que demonstra a sua tolerância à presença 
humana.

Como os restantes chapins, o seu ninho de lama, musgo, erva e penas é construído em cavidades 
de árvores ou muros (podendo em meio urbano ser em caixas-ninho), efetuando uma postura 
que pode alcançar os 12 ovos. Estes são incubados exclusivamente pela fêmea, que é no entanto 
auxiliada pelo macho na alimentação dos juvenis após a eclosão.

Espécie: Parus major
Família: Paridae

Comprimento: 14 cm

Envergadura: 24 cm

Peso:

   /   : 18 g

Dieta: Insetívoro, podendo no inverno consumir 

sementes e bagas

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Coruja-das-torres

Os lameiros e campos de cultivo tradicionais, situados em redor dos núcleos rurais, são essenciais 
para a conservação de algumas espécies de aves de rapina noturnas, como a coruja-das-torres e a 
coruja-do-mato. As zonas de abrigo e alimentação são asseguradas pela própria ocupação humana, 
na medida em que estas rapinas usam como local de refúgio e nidificação as próprias construções 
humanas e espaços florestais (e.g. cavidades em castanheiros) e como zonas de alimentação os 
campos e lameiros. Assim, as aves de rapina noturnas prestam um importante serviço à agricultura 
através do controlo de pragas de roedores, com incidência no rato-do-campo (Apodemus sylvaticus).

A coruja-das-torres é inconfundível, dada a sua tonalidade branca e amarelada e a sua face 
em forma de coração, onde sobressaem os grandes olhos pretos. Com uma excelente 
visão noturna, necessitam de apenas 10 % da quantidade de luz que um olho humano pre-
cisaria para distinguir pormenores no escuro. Simultaneamente, possuem a capacidade de 
rodar o pescoço a 270 °, para compensarem o facto de terem os olhos numa posição fixa.
O seu voo é extremamente silencioso devido ao formato das extremidades das penas 
da asa, pelo que consegue aproximar-se das suas presas sem que estas se apercebam. 
Constrói o seu ninho de terra e palha em cavidades de árvores, celeiros, ruínas, campanários 
de igrejas, etc. Efetua entre março e maio a postura de 4 a 7 ovos que serão incubados pela 
fêmea, no entanto, em anos de elevada abundância de roedores, pode realizar duas posturas.

Espécie: Tyto alba
Família: Tytonidae

Comprimento: 34 cm

Envergadura: 89 cm

Peso:

   /   : 300 g

Dieta: Micromamíferos

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Coruja-do-mato

A coruja-do-mato apresenta uma forma bastante compacta, com uma plumagem de tonalidade 
castanha, por vezes de reflexos avermelhados. A sua cabeça é grande, destacando-se na sua face 
os grandes olhos pretos.

Dotada de uma visão sem paralelo no mundo animal, a coruja-do-mato possui uma retina de 
tal forma complexa que consegue ver uma presa a alguns metros de distância, apenas com o 
equivalente à luz de uma vela situada a 500 metros. Aliás, esta rapina é pouco tolerante à luz, 
podendo ficar totalmente encandeada ou mesmo apresentar um comportamento agressivo.

Tal como a coruja-das-torres, possui os orifícios auriculares assimetricamente posicionados, o que 
lhes permite grande precisão acústica na localização de uma presa.

O seu voo é rápido e deslizante, principalmente quando a partir de um poiso de caça, se lança 
sobre uma presa.

A coruja-do-mato nidifica em cavidades de velhas árvores ou muros, podendo aproveitar ninhos 
desocupados de esquilos ou gralhas. As posturas, de 2 a 4 ovos incubados pela fêmea durante 
cerca de 30 dias, ocorrem entre os meses de fevereiro e abril. Os juvenis abandonam o ninho 
após cerca de 5 ou 6 semanas.
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Espécie: Strix aluco
Família: Strigidae

Comprimento: 38 cm

Envergadura: 99 cm

Peso:

   : 420 g

   : 520 g

Dieta: Micromamíferos, pequenas aves, répteis, 

anfíbios e insectos

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)



Corvo

Podendo em voo ser confundido com uma rapina por um observador menos experimentado, ou 
com uma gralha. No entanto, o seu voo é muito distinto pelos largos círculos que descreve, pela 
silhueta negra e pela cauda em cunha projetada para fora. Por vezes ao invés do voo planado, o 
corvo executa voos verdadeiramente acrobáticos. Quando visto de perto, é notória a robustez do 
pescoço e do bico. Apresenta uma distribuição alargada no continente, no entanto e ao contrário 
do passado, encontra-se em densidades muito baixas. Os melhores locais para a sua observação 
são as áreas mais escarpadas do interior do país.

São aves com uma inteligência considerável, capazes de efetuar imitações e de usar técnicas 
originais, como a deposição de sementes duras em estradas para serem quebradas por pneus 
de automóveis.

Quando em bando, o que em Portugal é raro dadas as baixas densidades que apresentam, a sua 
estrutura hierárquica é rígida e bem definida. Geralmente o casal é monogâmico, mantendo-se 
junto ao longo da vida.

A nidificação ocorre em zonas montanhosas, em escarpas ou grandes árvores, sendo o ninho 
composto por ramos, terra e musgo, com uma superfície de erva, musgo e de lã, que retiram de 
espinhos e arame farpado em zonas com presença de gado. Os ovos são incubados pela fêmea, 
que durante este processo é alimentada pelo macho. Os juvenis são independentes após 3 ou 4 
semanas da eclosão, mas podem ficar com os progenitores durante um período muito superior.

Espécie: Corvus corax
Família: Corvidae

Comprimento: 64 cm

Envergadura: 135 cm

Peso:

   : 1,3 kg

   : 1,1 kg

Dieta: Omnívoro, alimenta-se de carcaças, ovos, 

sementes, invertebrados, animais de pequeno porte, 

podendo armazenar comida em épocas de abundância

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Quase ameaçado (NT)

38



Corvo-marinho

Também conhecido por corvo-marinho-de-faces-brancas, é uma ave aquática de porte consi-
derável, cuja silhueta preta a torna única, esteja em voo rente à água com o característico pescoço 
longo esticado e o contrastante bico amarelo, esteja pousada numa árvore ou margem de asas 
abertas a secarem ao sol.

A única ave parecida é o corvo-marinho-de-crista (espécie residente), que é mais pequeno e não 
possui as manchas brancas, na face e nos flancos, que o corvo-marinho ganha no final do inverno.

A população nacional é invernante, sendo mais comum a sua observação entre os me-
ses de setembro e abril, no entanto é possível observar juvenis durante a primavera e verão.

Sendo uma ave aquática, ocorre em diferentes habitats, com preferência para as águas costeiras 
e grandes massas de água. No interior do país, existe sobretudo associado a grandes rios, ou 
a espelhos de água artificiais, como a Barragem da Falperra, em Vila Pouca de Aguiar. Aqui, 
pode ser visto a mergulhar (é um exímio nadador) para capturar as suas presas, ou nas mar-
gens a secar as compridas asas ao sol, uma vez que as suas penas não são impermeáveis.

Espécie: Phalacrocorax carbo
Família: Phalacrocoracidae

Comprimento: 90 cm

Envergadura: 145 cm

Peso:

   : 2,5 kg

   : 2,1 kg

Dieta: Maioritariamente peixes, mas também 

crustáceos, anfíbios e moluscos

Ocorrência: Invernante

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Espécie: Alcedo atthis
Família: Alcedinidae

Comprimento: 16 cm

Envergadura: 25 cm

Peso:

   /   : 40 g

Dieta: Essencialmente peixes, mas também 

insetos aquáticos, crustáceos, moluscos e 

pequenos anfíbios

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Guarda-rios

Esta pequena ave aquática é inconfundível, quer pelas suas cores, quer pelos voos em grande 
velocidade que efetua rasantes à água. Em Portugal existem pelo menos 25 nomes comuns (a 
maioria de cariz regional como espreita-marés, ou freirinha) para esta espécie.

Na sua silhueta observa-se uma cauda curta que contrasta com a enorme cabeça e bico. A dis-
tinção entre sexos faz-se pela mandíbula inferior do bico, que no macho é totalmente escuro 
e na fêmea apresenta alguma coloração vermelha. Quer se encontre em voo, quer pousado, é 
perfeitamente visível o contraste entre o brilhante azul da cabeça e asas, com o peito e ventre cor 
de laranja, cores que ainda parecem mais garridas quando em voo rente à superfície da água.

A sua abundância varia muito ao longo do território, sendo mais comum no litoral e abaixo dos 
1000 m de altitude.

A sua estratégia de pesca consiste numa espera paciente e atenta a partir de um ramo de árvore, 
de onde disparam num voo veloz que culmina num mergulho, regressando ao ramo para engolir 
o peixe.

O seu ninho consiste num túnel com 30 a 90 cm de comprimento, escavado numa margem 
por ambos os membros do casal, bastante próximo da superfície da água. A incubação é 
efetuada por turnos, sendo a alimentação dos juvenis realizada por ambos os progenitores.



Espécie: Alcedo atthis
Família: Alcedinidae

Comprimento: 16 cm

Envergadura: 25 cm

Peso:

   /   : 40 g

Dieta: Essencialmente peixes, mas também 

insetos aquáticos, crustáceos, moluscos e 

pequenos anfíbios

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)

Espécie: Alectoris rufa
Família: Phasianidae

Comprimento: 32 a 35 cm

Envergadura: 45 a 50 cm

Peso: 500 a 550 g

Dieta: Sementes, rebentos e invertebrados 

(especialmente para alimentação de crias)

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Também conhecida por perdiz-comum, trata-se de uma das espécies mais apreciadas por 
caçadores. A perdiz possui uma silhueta galiforme, de coloração arruivada com reflexos 
acinzentados que contrasta com a coloração mais clara da garganta. O bico, as pernas e pa-
tas são vermelhas. Esta espécie apresenta uma excelente camuflagem relativamente ao habitat 
em que se insere, preferindo esconder-se e correr pelo solo, em detrimento da fuga em voo.

Apresentando uma distribuição algo generalizada, apenas é mais escassa na faixa litoral. O seu 
habitat corresponde a áreas pouco arborizadas, preferencialmente com mosaicos de matos e 
culturas cerealíferas. Trata-se de uma espécie gregária, isto é, que se organiza em grupos estru-
turados. No final do inverno, aquando do início do período reprodutivo, os bandos separam-se, 
adquirindo os machos um forte sentido territorial. Estes não só não toleram a presença de outros 
machos, como também são responsáveis pela escolha do local de nidificação, atraindo a fêmea 
através de chamamentos.

As posturas de cerca de 14 ovos são realizadas durante a primavera, durando a incubação (ex-
clusiva da fêmea) 23 a 26 dias. As crias , “perdigotos”, abandonam o ninho à nascença, ou seja, 
são nidífugos, permanecendo, no entanto, junto da fêmea. A capacidade de voo ocorre após 6 
semanas, no entanto os “perdigotos” ficarão em geral com a fêmea até ao período de dispersão 
seguinte (final do inverno). Os principais fatores de ameaça sobre a espécie são a pressão cinegé-
tica, o repovoamento cinegético com aves de proveniência doméstica que induzem perturbações 
genéticas na população e a destruição de ninhos aquando de ceifas e de incêndios.

Perdiz-vermelha



Pica-pau-malhado-grande

Este pica-pau possui hábitos discretos, o que o torna de difícil observação, no en-
tanto o seu tamborilar composto por uma sucessão de rápidas batidas é um 
som comum e característicos das zonas florestais, o seu habitat preferencial.

O pica-pau-malhado-grande pode ser confundido com o pica-pau-galego, sendo maior 
e apresentando uma mancha vermelha no abdómen e uma grande mancha branca nas 
asas, que contrasta com a restante cor escura. Os machos apresentam uma mancha ver-
melha na nuca, ao contrário das fêmeas, que possuem a nuca integralmente preta.

Nos meses de verão, efetuam grandes dispersões populacionais, altura em que podem ser obser-
vados no litoral, onde nos restantes meses são mais raros. O seu voo entre árvores é tipicamente 
ondulante (alternando batidas de asas com queda), em linha reta, não excedendo em geral os 30 m.

Durante a primavera, o casal escava um buraco de aproximadamente 30 cm, onde será efetu-
ada uma postura de 4 a 6 ovos, que serão incubados alternadamente por ambos os pro-
genitores, os quais asseguram igualmente a alimentação das crias, durante 20 a 23 dias.

Espécie: Dendrocopus major
Família: Picidae

Comprimento: 22 cm

Envergadura: 36 cm

Peso:

   /   : 85 g

Dieta: Insetívoro, alimenta-se também de 

grandes sementes e bagas no inverno

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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O tartaranhão-azulado, também designado por tartaranhão-cinzento, apresenta uma distribuição 
relativamente generalizada por toda a Eurásia. Em Portugal, apresenta uma distribuição algo mar-
ginal, podendo-se distinguir duas populações, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados 
de Portugal: uma população residente, com menos de 20 casais, classificada como Criticamente 
em Perigo e uma população invernante, na ordem dos 1000 indivíduos maduros, classificada como 
Vulnerável. Como nidificante, apenas encontramos o tartaranhão-azulado, numa estreita faixa do 
norte do país, enquanto que, como invernante, poderá ser encontrado em grande parte do ter-
ritório, com especial incidência nas planícies cerealíferas do Alentejo. O seu habitat de nidificação
compreende zonas de terrenos abertos com matos baixos ou pinhais jovens, pontuados por searas 
ou pastagens de altitude. O tartaranhão-azulado é muito semelhante ao tartaranhão-caçador. 

Tartaranhão-azulado

Espécie: Circus cyaneus
Família: Accipitridae

Comprimento: 48 cm

Envergadura: 110 cm

Peso:

    : 350 g

    : 500 g

Dieta: Pequenos mamíferos e aves

Ocorrência: Residente/Visitante

Estatuto de Conservação: População 

Residente: Criticamente em Perigo (CR)

População Invernante: Vulnerável (VU)

O macho distingue-se pela ausência da barra
preta junto às secundárias e por uma pluma-
gem azul-prateada mais uniforme nas partes 
inferiores. No caso da fêmea, a distinção é 
mais difícil, dado que em ambas as espécies 
predomina a coloração acastanhada. A fêmea 
de tartaranhão-azulado é maior que a de tar-
taranhão-caçador, possuindo também asas 
mais largas.
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Espécie: Circus pygargus
Família: Accipitridae

Comprimento: 45 cm

Envergadura: 112 cm

Peso:

   : 270 g

   : 380 g

Dieta: Pequenos mamíferos e aves

Ocorrência: Migrador reprodutor

Estatuto de Conservação: Em perigo (EN)

O tartaranhão-caçador ou águia-caçadeira inverna, sobretudo, na África subsariana, visitando a 
Europa para reprodução.

Classificada no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal como “Em Perigo”, estima-se que o 
efetivo nacional de adultos não ultrapasse os 2500 indivíduos, o que corresponderá a cerca de 
13 % da população europeia (com exclusão da Rússia).

Macho de Circus pygargus.

Tartaranhão-caçador
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Ninho de tartaranhão-caçador no Parque Eólico de Negrelo e Guilhado.
45

A maior percentagem da população portuguesa de águia-
-caçadeira encontra-se nas planícies cerealíferas do sul 
do país, uma vez que é uma ave que caça e nidifica no 
solo.
Nas regiões montanhosas do norte e centro, nomeada-
mente em áreas de planalto, o seu habitat corresponde 
aos matos de tojo, urze ou giesta, onde abundam algu-
mas das suas presas como o sardão (Lacerda lepida) ou 
a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus).
As áreas de mato dos planaltos de Vila Pouca de Aguiar 
são importantes locais de reprodução do tartaranhão-
-caçador.
As principais ameaças à conservação destas espécies 
de tartaranhões (Circus spp.), prendem-se com a perda 
de habitat, nomeadamente com o abandono da cultura 
cerealífera tradicional de montanha, com a florestação 
em regime de produção e com a destruição provocada 
por incêndios florestais. Simultaneamente, o típico voo 
próximo do solo torna-as vulneráveis ao abate a tiro.

Fêmea de Circus pygargus.



O concelho de Vila Pouca de Aguiar assume um papel de destaque no panorama da conservação 
de mamíferos a nível nacional, uma vez que alberga algumas das espécies mais emblemáticas da 
nossa mamofauna.

Assim, como veremos ao longo das próximas páginas, é possível encontrar nesta região lobos 
(Canis lupus signatus) e suas presas, como o corço (Capreolus capreolus) ou o javali (Sus scrofa), 
inúmeras espécies de morcegos e de mamíferos aquáticos como a lontra (Lutra lutra) e a toupei-
ra-de-água (Galemys pyrenaicus).

Lontra (Lutra lutra).
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Corço
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Mamofauna

A sua pelagem apresenta-se castanho-avermelhada no verão e castanho-acinzenta-
da no inverno, sendo o ventre de cor mais clara que o dorso. As crias possuem carac-
terísticas manchas brancas de pequena dimensão, em geral até aos 6 meses de idade.

Os machos distinguem-se das fêmeas por possuírem um escudo anal branco em forma de rim, 
enquanto que estas possuem uma forma de coração invertido. Simultaneamente, os machos 
apresentam ao longo de quase todo o ano (com exceção do outono) hastes que possuem no 
máximo 3 pontas. Estas caem entre outubro/novembro, renovando-se geralmente em janeiro.

O seu habitat consiste em zonas de bosque, onde possui o seu abrigo, intercaladas com prados 
abertos ou campos agrícolas, onde se alimenta, em geral no período noturno ou ao amanhecer.

Ao contrário dos restantes cervídeos, o cio inicia-se em abril/maio, começando a competição pelos 
territórios, e a época de reprodução ocorre durante o pico do verão (julho/agosto). Depois entra 
em ação um invulgar mecanismo de adaptação, denominado de implantação retardada, que faz 
com que o óvulo apenas se aloje (e se desenvolva) no útero 4 a 5 meses após a fecundação. 
Com este mecanismo, consegue-se assegurar que o nascimento das crias (em geral duas por 
ninhada) ocorra no início da primavera, ou seja, a época em que existe mais alimento disponível.

Espécie: Capreolus capreolus
Família: Cervidae
Biometria:
Cabeça/Corpo: 95 a 135 cm
Cauda: 2 a 4 cm
Peso:
   /   : 20 a 30 kg
Dieta: Folhas, rebentos e casca de árvores
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)



Esquilo-vermelho
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Espécie: Sciurus vulgaris
Família: Sciuridae
Biometria:
Cabeça/Corpo: 18 a 24 cm
Cauda: 15 a 20 cm
Peso:
   /   : 220 a 400 g
Dieta: Sementes, folhas, frutos, fungos, 
ovos e pequenas aves.
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco
preocupante (LC)

O esquilo-vermelho esteve extinto em Portugal durante alguns séculos. No entanto, indivíduos 
provenientes da Galiza recolonizaram o território, encontrando-se a população em franca expansão 
em direcção a sul. Nos Livros Vermelhos do início da década de 90, a espécie encontrava-se clas-
sificada como Rara (R), enquanto que atualmente a sua classificação é Pouco Preocupante (LC).

Não apresenta dimorfismo sexual, sendo os machos e as fêmeas do mesmo tamanho. A sua 
pelagem varia muito ao longo do ano, apresentando-se castanho-avermelhada no verão e 
castanho-acinzentada no inverno. Geralmente no outono adquire uns tufos de pelo nas orelhas.

Apesar de bem adaptado à presença humana, sendo abundante em alguns parques e jardins urba-
nos, o seu habitat preferencial é o florestal, principalmente de resinosas, onde facilmente se reco-
nhecem alguns indícios da sua presença, como as pinhas roídas a partir da base, ou os seus ninhos 
esféricos, onde se reproduzem e descansam quando não estão a procurar alimento, compostos por 
galhos (com interior de erva), a uma altura de 5 ou 6 m, em ramos junto ao tronco de grandes árvores.

O esquilo-vermelho não é uma espécie territorial fora da época de acasalamento, sendo comum 
que vários indivíduos partilhem o mesmo ninho em condições meteorológicas mais adversas, para 
se aquecerem mutuamente.

Os esquilos enterram sementes no solo de forma a armazenarem alimento para períodos des-
favoráveis, pelo que apresentam um bom contributo para a disseminação de espécies vegetais.



Javali

Apresenta um aspeto muito robusto, com os membros curtos, corpo relativamente estreito e cabeça 
triangular de grande dimensão, com proeminência dos dentes caninos, curvados para cima. Os ma-
chos são consideravelmente maiores do que as fêmeas, apresentando caninos de maiores dimensões.

O javali possui pelo curto e rígido, com uma coloração que vai do castanho-escuro ao cinzento-
-escuro. Possuem igualmente uma crina que percorre toda a região dorsal. Os juvenis até 6 meses 
de idade apresentam uma coloração castanho-clara de tons amarelados, com riscas longitudinais.

O habitat desta espécie, antepassada do porco doméstico, é muito diversificado, compreendendo 
bosques de folhosas, resinosas, matos e áreas agrícolas, podendo os indivíduos cobrir grandes 
distâncias numa só noite para se alimentarem.

Os seus hábitos são crepusculares e noturnos, pelo que é mais fácil visualizar os seus 
indícios de presença do que os indivíduos propriamente ditos: pegadas, dejetos, ár-
vores raspadas, camas e fossadas (terreno revolvido com o focinho em busca de raí-
zes, fungos e insetos). Em zonas de lama, é também possível observar espojadouros, 
isto é, zonas onde esfregaram o corpo, cobrindo o pelo de lama para eliminar parasitas.

A sua estrutura hierárquica compreende grupos (varas) de fêmeas, com juvenis e machos ima-
turos. Geralmente os machos adultos são solitários, apenas se aproximando das varas em época 
de reprodução. Esta época decorre em geral entre os meses de novembro e janeiro, nascendo 
as crias entre fevereiro e abril. Uma ninhada poderá ter até 7 crias, que serão amamentadas ao 
longo de quatro meses.

Espécie: Sus scrofa
Família: Suidae
Biometria:
Cabeça/Corpo: 100 a 170 cm
Altura ao garrote: 100 cm
Cauda: 17 a 30 cm
Peso:
   : 130 kg
   : 80 kg
Dieta: Omnívoro
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Espécie: Sciurus vulgaris
Família: Sciuridae
Biometria:
Cabeça/Corpo: 18 a 24 cm
Cauda: 15 a 20 cm
Peso:
   /   : 220 a 400 g
Dieta: Sementes, folhas, frutos, fungos, 
ovos e pequenas aves.
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco
preocupante (LC)



Lebre

Esta espécie apresenta um pelo curto e suave, de coloração castanho-acinzentado no dorso, com 
ventre de cor branco-sujo, coloração que se estende até às patas.

De hábitos maioritariamente crepusculares e noturnos, a lebre possui excelente audição e ol-
fato, o que compensa a sua fraca visão. Ao contrário do coelho, que utiliza tocas escavadas, 
ou mesmo buracos em pedras ou troncos para se refugiar de predadores, a lebre ocorre 
em zonas abertas. Assim, desenvolveu uma estratégia de fuga baseada na velocidade, po-
dendo alcançar uma velocidade de ponta próxima dos 70 km/h. Quando se dirige à sua 
“cama” (local protegido do vento por um arbusto ou pedra, onde a erva se encontra pisada), 
a lebre efetua constantes mudanças de direção para não deixar um rasto certo para preda-
dores e, quando na proximidade do seu refúgio, alcança-o com um grande salto, de forma a 
não deixar rasto, colocando-se no sentido contrário ao da marcha que acabou de efetuar.

Esta espécie pode ter várias ninhadas ao longo do ano, dependendo da disponibi-
lidade de alimento. Os juvenis – láparos nascem já com pelo e olhos abertos (ao con-
trário do coelho), numa “cama” de erva e pelo. Ficam com a progenitora 3 dias, sen-
do colocados separadamente em diferentes “camas”, onde a progenitora se dirige 
apenas uma vez por dia para amamentar, não tardando mais de 3 minutos no local.

A lebre apresenta uma elevada importância a nível trófico, ou seja, na cadeia alimentar, uma 
vez que é presa de pelo menos 30 outras espécies, especialmente de mamíferos e aves.

Espécie: Lepus granatensis
Família: Leporidae

Biometria:

Cabeça/Corpo: 44 a 50 cm

Altura das orelhas: 9,3 a 10,5 cm

Peso:

   : 2,9 kg

   : 3,3 kg

Dieta: Essencialmente gramíneas, podendo 

também consumir bolbos, cascas de árvores 

entre outros

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Espécie: Lepus granatensis
Família: Leporidae

Biometria:

Cabeça/Corpo: 44 a 50 cm

Altura das orelhas: 9,3 a 10,5 cm

Peso:

   : 2,9 kg

   : 3,3 kg

Dieta: Essencialmente gramíneas, podendo 

também consumir bolbos, cascas de árvores 

entre outros

Ocorrência: Residente

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)

Lobo-ibérico

Espécie: Canis lupus signatus
Família: Canidae
Biometria:
Cabeça/Cauda: 140 a 180 cm
Altura ao garrote: 60 a 70 cm
Peso:
   : 35 kg
   : 30 kg
Dieta: Carnívoro
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Em perigo (EN)

O lobo-ibérico apresenta uma cabeça volumosa de aspeto maciço; orelhas rígidas, triangulares 
e relativamente curtas; olhos frontalizados, oblíquos e cor de topázio. Os seus membros são 
fortes e robustos, não possuindo o quinto dedo nas patas traseiras. A sua pelagem varia do 
quase esbranquiçado na zona ventral, ao castanho no tronco, passando pelo castanho ar-
ruivado no focinho e cinzento na garganta que se estende até às faces. No dorso apresenta 
uma listra negra que se estende do garrote à cauda. A coloração dos membros varia entre o 
castanho, o bege e o ocre, exibindo longitudinalmente, na região dos membros anteriores, uma 
listra negra muito bem definida. Estas listras negras estão na origem do nome da subespécie 
– signatus, que em latim significa marca ou sinal. A pelagem varia sazonalmente, apresentan-
do-se mais comprida, densa e cinzenta no inverno, e curta, escassa e acastanhada no verão.

Esta espécie possui como unidade social básica a alcateia, formada pelo casal dominante e seus 
descendentes, com uma hierarquia bem definida. Em Portugal, o número de indivíduos por alcateia 
varia normalmente entre 2 e 10, conforme a altura do ano, existindo registos de alcateias até 
15 indivíduos. Este número está também dependente do espaço disponível, presas e número 
de lobos da população circundante. O número mínimo é atingido no inverno, antes da época da 
reprodução, em consequência da dispersão ou mortalidade dos juvenis de ninhadas anteriores; o 
número máximo entre o final do verão e o início do outono, considerando as crias nascidas nesse 
ano. A época de reprodução acontece uma vez por ano, nascendo as crias em maio ou junho. 

O período reprodutor das fêmeas dura 5 a 7 dias, sendo a gestação de cerca de 2 meses, após 
o que nasce uma ninhada de 4 a 6 crias. A maturidade dos juvenis ocorre após cerca de um ano
e meio a dois anos, altura em que estes podem abandonar a alcateia, à procura de um novo
território e de um parceiro.
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Como carnívoro, o lobo-ibérico é um predador generalista, podendo consumir desde pequenos roe-
dores a mamíferos de grande porte, possuindo uma necessidade energética diária de cerca de 3 a 5 
kg. Não obstante esta necessidade, pode passar vários dias sem comer. As suas presas preferenciais 
são os ungulados silvestres, como o corço, o veado e o javali. Contudo, devido à destruição do habitat 
e à escassez das suas presas silvestres, é forçado a alimentar-se de ungulados domésticos (capri-
nos, ovinos, bovinos, equinos), os quais podem perfazer cerca de 80% da sua dieta nesta região.

O lobo é uma espécie rara, bastante esquiva e que ocorre em baixas densidades (média de 3 lo-
bos/100 km2, ou menos). Por isso, a sua observação na natureza é um evento bastante raro e for-
tuito. No entanto, como qualquer animal, ele deixa indícios da sua presença na paisagem, os quais 
podem ser usados na sua identificação. As pegadas dos lobos são muito semelhantes às de um cão 
de grande porte. Os lobos não possuem dedos suplementares (presunhos) nas patas traseiras, 
apresentando apenas um quinto dedo nas patas anteriores, mas que não toca o solo. Os seus rastos 
são normalmente retilíneos, ao contrário dos cães, que farejam constantemente o meio envolvente.

Os lobos assinalam os seus territórios através de marcações de urina e de dejectos deixa-
dos em locais estratégicos dentro do território e nos seus limites. Estes servem como forma 
de comunicação para os animais dentro de uma alcateia ou para lobos de alcateias vizi-
nhas. Os seus dejetos assemelham-se aos dos cães, com a particularidade de pos-
suírem os pelos das suas presas, algo que serve para identificar a dieta da espécie. Para 
além das marcas odoríferas, os lobos também comunicam vocalmente através dos ui-
vos. Estas vocalizações servem para os lobos comunicarem a grandes distâncias, sendo 
o coro de uma alcateia na natureza um dos sons mais fantásticos que se pode escutar.
Do ponto de vista humano e histórico, os fojos-do-lobo são monumentos que atestam a presença 
da espécie, pelo menos, num passado próximo. Estas estruturas são armadilhas de pedra an-
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O lobo (Canis lupus) distribuía-se originalmente por todo o hemisfério norte, desde a tundra 
árctica até às zonas desérticas da Península Arábica, passando pelas florestas temperadas da 
Europa e América do Norte. Esta grande capacidade de adaptação resultou na evolução de di-
versas subespécies de lobo, da qual o nosso lobo-ibérico (Canis lupus signatus) é um exemplo.

No início do século XX, o lobo-ibérico ocupava a quase totalidade do território português, 
desde Trás-os-Montes até ao Algarve. A grande perseguição humana durante o Estado 
Novo, juntamente com a destruição e fragmentação do seu habitat e a redução das presas 
silvestres levou a que a área de distribuição do lobo fosse reduzida em cerca de 80%. Esta 
tendência de regressão estabilizou a partir de 1988 quando o lobo passou a ser consi-
derada uma espécie protegida. Atualmente, o lobo-ibérico distribui-se pelas zonas monta-
nhosas do norte e centro de Portugal, ocupando a quase totalidade dos distritos de Vila Real 
e Bragança, e parte dos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Viseu e Guarda.

cestrais, criadas como forma de controlo das populações lupinas, em virtude do grande impacto 
predatório do lobo no gado. Existem diversas tipologias de fojos (simples, de cabrita, de paredes 
convergentes), sendo a serra do Alvão uma das áreas em que se pode observar este tipo de 
mecanismos. 
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Nos últimos anos, o lobo tem conseguido expandir-se em Espanha, nomeadamente a sul 
do rio Douro, sendo este um ponto de otimismo para a espécie, na Península Ibérica. 

O concelho de Vila Pouca de Aguiar ocupa um território que abrange três regiões montan-
hosas de presença histórica do lobo-ibérico: as serras do Alvão, Falperra e Padrela. O isola-
mento destas áreas, juntamente com a existência de um número significativo de cabeças 
de gado, permitiu a subsistência do lobo nesta região até ao presente. Os últimos trabalhos 
científicos, realizados nesta área, apontam para a presença de 3 a 4 alcateias no concelho.

O último censo de lobo realizado em Portugal (2002/2003) identificou a existência de 60 al-
cateias, correspondendo a cerca de 300 lobos. Estes lobos dividem-se por duas subpopulações 
aparentemente isoladas uma da outra pelo rio Douro. A subpopulação a norte é maior, mais 
estável e em contacto com a população espanhola (que possui cerca de 2000 animais), enquanto 
que a subpopulação a sul é menor, encontra-se isolada e, como tal, mais ameaçada de extinção.
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Apesar do lobo estar protegido por legislação nacional e internacional e de se realizar o pa-
gamento de indemnizações pelos prejuízos que causa nos animais domésticos, a perseguição 
que lhe é movida pelo Homem ainda é uma das principais causas de mortalidade da espécie 
em Portugal, seja a tiro, com laços ilegais direcionados ao javali, ou com o uso indiscrimina-
do de veneno, o qual para além de lobos, pode causar a morte a várias outras espécies ani-
mais (aves de rapina, raposas, cães), sendo igualmente um perigo para as populações locais. 
Para além da perseguição humana, que levou o lobo a subsistir apenas nas zonas monta-
nhosas mais isoladas do norte e centro de Portugal, também a destruição do seu habi-
tat natural é uma séria ameaça à sua sobrevivência atual e à capacidade de expansão futura. 

Os incêndios florestais, que destroem vastas áreas de abrigo e reprodução para o lobo e suas 
presas silvestres, são uma ameaça todos os verões. Novas infraestruturas como rodovias, bar-
ragens e parques eólicos funcionam como elementos de perturbação do meio, podendo com-
prometer a viabilidade futura da espécie, caso não se adotem medidas minimizadoras eficazes.

Sendo o lobo um carnívoro do topo da cadeia trófica, necessita de vários quilos de alimento 
por dia para preencher as suas necessidades energéticas. Assim, a existência de presas em 
número suficiente é uma condição fundamental para a preservação da espécie no nosso país.
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Lontra

Espécie: Lutra lutra
Família: Mustelidae
Comprimento:
Cabeça/Corpo: 60 a 90 cm
Cauda: 30 a 40 cm
Peso:
   : 12 kg
   : 9 kg
Dieta: Carnívoro
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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O seu habitat é diversificado, podendo consistir em qualquer tipo de habitat aquático, des-
de que em bom estado de conservação. Pode ser encontrada desde o nível do mar, até aos 
1800 m de altitude. A escolha do habitat, prende-se não tanto com as zonas de alimen-
tação, mas antes com as zonas de abrigo e reprodução, diretamente relacionadas com 
o grau de conservação da galeria ripícola. A sua dieta inclui maioritariamente peixe, po-
dendo estender-se a anfíbios, crustáceos e mesmo de pequenas aves, mamíferos ou répteis.

Os machos são, em geral, solitários e territoriais, podendo o seu território englobar mais 
do que uma fêmea. As fêmeas formam pequenos grupos com os juvenis e as crias do 
ano. Os seus hábitos alimentares são noturnos ou crepusculares, passando o dia na sua 
toca, que pode ser escavada ou utilizar buracos em troncos ou rochas, junto à água.

Apesar de o acasalamento poder ocorrer ao longo do ano, é mais frequente entre o final do 
inverno e o início da primavera, para que as crias nasçam durante o período mais favorável (a 
gestação dura dois meses). As ninhadas são compostas por duas ou três crias, as quais são 
desmamadas após quatro meses, permanecendo com a progenitora durante cerca de um ano.

O seu pelo é curto e espesso, de coloração castanho-escura, de tons acinzentados na 
zona do ventre. É também comum a existência de uma mancha branca sob o queixo.
Os principais fatores de ameaça à sua conservação são a poluição e a destruição das 
massas de água, associados à captura acidental em redes de pesca ou abate ilegal.



Espécie: Lutra lutra
Família: Mustelidae
Comprimento:
Cabeça/Corpo: 60 a 90 cm
Cauda: 30 a 40 cm
Peso:
   : 12 kg
   : 9 kg
Dieta: Carnívoro
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)

Ouriço-cacheiro

Espécie: Erinaceus europaeus
Família: Erinacidae
Comprimento:
Cabeça/Corpo: 20 a 30 cm
Cauda: 2 cm
Peso:
   /   : 700 g (apresentando grande variação de peso entre o 
início e fim da hibernação)
Dieta: Insetívoro
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Com alguns milhares de espinhos a revestirem o seu dorso, o ouriço-cacheiro é a única es-
pécie da nossa mamofauna com esta adaptação, possuindo igualmente a particularidade 
de ser o maior insetívoro. Os espinhos consistem em especializações dos pelos do dorso, 
tornando-se mais rijos e pontiagudos que o habitual. As crias nascem desprovidas de espi-
nhos, mas rapidamente os começam a ganhar. Igualmente desprovida de espinhos encontra-
se a zona ventral, mesmo nos adultos, cuja pelagem apresenta cor castanho-acinzentada.

O seu focinho é afunilado, o que é uma característica típica dos insetívoros. No entanto, o ouriço-
-cacheiro pode também alimentar-se de ovos, anfíbios, frutos e sementes. As suas orelhas e patas 
são curtas, permitindo que esta espécie se enrole como uma bola, expondo os espinhos, quando 
se sente ameaçada. Ainda assim, é predada por raposas, texugos, rapinas noturnas e mesmo cães.

O ouriço-cacheiro pode ser encontrado em diferentes habitats, como bosques, campos agrícolas 
e prados (assim como jardins e parques urbanos). Em geral, a característica que mais procura 
é a existência de um bom estrato herbáceo. O seu ninho para reprodução e hibernação con-
siste em tocas de coelho abandonadas e buracos em troncos de árvores ou muros de pedra.

A hibernação, em Portugal, só ocorre para os indivíduos que habitam a maiores altitudes, ou caso 
se verifique uma escassez de alimento.



Os morcegos, também designados por 
quirópteros por constituírem a ordem 
Chiroptera (do grego: kheir = mão + 
pteron = asa), são os únicos mamíferos 
com capacidade de voo, uma vez que 
dispõem de uma mão adaptada para o 
efeito (vulgarmente designada por asa). 
De hábitos noturnos ou crepusculares, 
não obstante possuírem por vezes uma 
boa visão, são também dotados de uma 
invulgar capacidade de ecolocação, que 
lhes permite voar e caçar na escuridão.
A nível mundial, existem mais de 1100 
espécies de morcegos, de diferentes 
hábitos e tamanhos. Refira-se, a título de 
exemplo, que dependendo da espécie, a 
sua envergadura pode variar entre os 5 
cm e os 2 m. Com exceção das zonas po-
lares, existem morcegos em praticamente
todos os habitats, à escala mundial. 
Assim, é também variada a sua dieta, sendo a esta escala o grupo de mamíferos com maior diver-
sidade: variando de acordo com a espécie, podem alimentar-se de artrópodes, frutos, sementes, 
néctar e pólen, folhas, pequenos vertebrados e inclusivamente de sangue, no caso dos morcegos 
hematófagos.

Morcego-de-ferradura (Rhinolophus sp.).

Morcego-rato (Myotis sp.). 
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Em Portugal, considera-se atualmente a existência de 27 espécies de morcegos, das quais 2 
são exclusivas das ilhas. Apesar de ainda serem pouco conhecidos pela população em geral, 
constituem assim, cerca de 40 % das espécies de mamíferos terrestres de Portugal. As espé-
cies que ocorrem em território nacional são de pequenas dimensões e insetívoras, prestando 
importantes serviços económicos e ecológicos, na medida em que consomem elevadas quanti-
dades de insetos (um só animal pode consumir, numa noite, o equivalente a metade do seu 
peso), introduzindo também, de forma indireta, a matéria orgânica em galerias subterrâneas, 
sendo assim responsáveis por manterem estes ecossistemas que são extremamente frágeis.

Morcego-orelhudo (Plecotus sp.).

Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum).
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Quirópteros



Os morcegos são, em geral, sociáveis, constituindo colónias (principalmente de criação), de di-
mensão muito variável, de acordo com a espécie e com determinados requisitos ecológicos. As 
colónias podem apresentar desde duas dezenas a milhares de indivíduos. Alguns indivíduos po-
dem, no entanto, hibernar isoladamente ou em pequenos grupos.

Ao nível da utilização do habitat, os morcegos nacionais são vulgarmente agrupados em ca-
vernícolas, arborícolas e fissurículas. Pelas anteriores designações, facilmente se depreende que 
poderão usar como abrigo cavernas, minas, edifícios, pontes, túneis, mas também cavidades em 
troncos de árvores, fendas (fissuras) em rochas, ou mesmo edifícios, telhados ou caixas de es-
tores. Algumas espécies utilizam estritamente um habitat, enquanto outras podem usar vários: a 
reprodução poderá ocorrer em cavidades de árvores, por exemplo, e a hibernação em abrigos 
subterrâneos.

O acasalamento ocorre entre o outono e o início do inverno, ficando o esperma armazenado no 
útero ao longo da hibernação (nos meses mais frios), só ocorrendo a fecundação na proximidade 
da época favorável. A exceção ocorre para o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi), cuja 
reprodução ocorre na primavera.

Galeria no Complexo Mineiro Romano de Tresminas.
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Habitualmente, cada fêmea tem apenas uma cria por ano, no entanto compensam esta baixa taxa 
de natalidade com uma elevada longevidade, tendo sido já registados indivíduos com 30 anos.

O concelho de Vila Pouca de Aguiar possui locais muito importantes para a con-
servação de quirópteros, como as florestas de folhosas e os abrigos subterrâneos 
do Complexo Mineiro Romano de Tresminas. Estudos efetuados na região, compro-
vam a existência de pelo menos 4 géneros: Myotis, Rhinolophus, Pipistrellus, Plecotus.

Tresminas é um local de excelência, pois possui carvalhais nas suas imediações, gale-
rias subterrâneas e fissuras nas suas cortas (crateras da exploração mineira a céu aberto).

As espécies mais ameaçadas em Portugal e na Europa são as de hábitos cavernícolas, 
cujo principal fator de ameaça é a destruição de abrigos, dificilmente substituíveis, as-
sociada em geral à execução de grandes obras, como empreendimentos hidroeléctricos.
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Espécie: Vulpes vulpes
Família: Canidae
Biometria:
Cabeça/Corpo: 50 a 75 cm
Cauda: 40 cm
Peso:
  : 6 kg
  : 5,2 kg
Dieta: Carnívoro oportunista 
(também necrófago)
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)

Raposa

A raposa apresenta uma pelagem castanho-avermelhada de reflexos cinzentos, com um ven-
tre branco-sujo, que se estende à face e focinho. A sua cauda de grandes dimensões é ge-
ralmente mais acinzentada que o dorso, com exceção da sua ponta, que é branca. Durante 
a primavera, ocorre a muda de pelo, adquirindo durante esse processo um tom mais pardo.

Com fama de “matreira e oportunista” esta espécie encontra-se perfeitamente adaptada a uma 
grande variedade de habitats, incluindo zonas algo urbanizadas, o que justifica a sua ampla dis-
tribuição a nível continental. Simultaneamente, a sua dieta é vasta, dependendo sobretudo da 
disponibilidade de alimento. Assim, não desprezando as suas capacidades de caça, especialmente 
de micromamíferos, pode também alimentar-se de ovos, pequenas aves, insetos, minhocas e cadá-
veres de animais. Em zonas com presença humana, procura alimento em capoeiras e depósitos 
de lixo. Quando o alimento é abundante, armazena-o para o consumir em épocas de escassez.

A sua atividade é maioritariamente noturna e crepuscular, repousando durante o dia na sua toca. 
Para tal possui um apurado sentido de olfato, audição e visão. 

Os indivíduos adultos são, em geral, solitários, apenas formando casais na época de re-
produção, no início do inverno, altura em que os machos se tornam bastante territo-
riais. As crias nascem após uma gestação de 52 ou 53 dias. O macho permanece junto das 
crias e da fêmea, caçando juntos para transmissão de técnicas, após o que dispersam.
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Toupeira -de-água

A toupeira-de-água, é um pequeno mamífero insetívoro, que ocorre no norte e centro da Penín-
sula Ibérica e Pirinéus. Em Portugal, estima-se que a sua população seja inferior a 10.000 
indivíduos. O seu habitat corresponde a cursos de água de montanha de características 
salmonídeas - águas frias e oxigenadas, cujas margens ofereçam abrigo natural. As-
sim, o seu domínio vital corresponde estritamente ao curso de água e à sua galeria ripícola.

Espécie: Galemys pyrenaicus
Família: Talpidae
Comprimento:
Cabeça/Corpo: 11 a 16 cm
Cauda: 14 cm
Peso: 50 a 70 g
Dieta: Macroinvertebrados aquáticos
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Vulnerável (VU)
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Apresenta um corpo fusiforme, com o focinho em forma de tromba e sem pescoço definido. As 
patas anteriores apresentam-se pouco desenvolvidas, possuindo no entanto unhas muito fortes. 
Por seu turno, as patas posteriores apresentam-se muito desenvolvidas para a natação, pos-
suindo membrana interdigital, o que demonstra a sua perfeita adaptação ao meio aquático. 
Possui glândulas secretoras, que permitem impermeabilizar a pelagem com uma substância 
oleosa, obtendo assim um importante isolamento térmico, face às frias águas de montanha.

São animais solitários, pelo que uma população pode ter densidades na ordem dos 5 indivíduos/
quilómetro. Os seus hábitos alimentares são maioritariamente noturnos, capturando as presas na 
água e alimentando-se na margem. A rapidez e agilidade, que possuem na água, contrastam com 
as enormes dificuldades de locomoção no solo.

Com uma longevidade de 4 anos, adquire a maturidade sexual com cerca de 1 ano, acasalando 
entre os meses de janeiro e maio. 

As ninhadas poderão conter até 4 crias, que nascem após 4 a 5 semanas de gestação, ocorrendo 
o desmame após igual período. Não sendo uma espécie escavadora, faz o seu ninho em cavidades 
naturais, especialmente associados a raízes expostas, ou utilizando tocas abandonadas de outros 
mamíferos.
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Observações: Facilmente reconhecivel, possui um padrão ventral 

amarelo com quadrados negros, inconfundível.

Cobra-de-água-viperina
Espécie: Natrix maura
Família: Colubridae
Comprimento: Até 1 m no caso de fêmeas adultas (os machos são mais 
pequenos); 
Os juvenis apresentam cerca de 20 cm
Dieta: Anfíbios, pequenos peixes, insectos e gastrópodes
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Herpetofauna

Em Vila Pouca de Aguiar, a herpetofauna (conjunto dos répteis e anfíbios) é muito diversificada, uma 
vez que esta região possui bons habitats para estas espécies. Assim, não será de estranhar a ocor-
rência de endemismos ibéricos, como a Salamandra-lusitânica, o Lagarto-de-água ou a Rã-ibérica. 
Tal facto prende-se com a tipologia da vegetação dominante - mosaico de floresta de folhosas, ma-
tos de altitude, prados e campos agrícolas, que para além de fornecer locais de abrigo, em muito 
promove a abundância de insetos, o principal alimento de muitas espécies. Igualmente crucial para a 
conservação na região de inúmeras espécies de répteis e anfíbios são os rios e ribeiras de montanha.

Algumas espécies que ocorrem em Vila Pouca de Aguiar, são altamente sensíveis quanto à 
qualidade da água e ao estado de conservação das margens e galerias ripícolas: descargas de 
poluentes, desvios de caudal para rega ou controlo de cheias, artificialização de mar-
gens, ou redução da galeria ripícola para aumento da área de exploração agrícola, são 
ações que podem influenciar negativamente o estado de conservação destas espécies.



 
Observações: Efetua uma fuga muito rápida e ruidosa 
quando no meio de folhada.

Lagartixa-do-mato-comum
Espécie: Psammodromus algirus
Família: Lacertidae
Comprimento: Até um máximo de 30 cm
Dieta: Insetos e aranhas
Ocorrência: Residente
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)
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Lagarto-de-água
Espécie: Lacerta schreiberi
Família: Lacertidae
Comprimento: Até um máximo de 30 cm
Dieta: Invertebrados, gastrópodes, frutos e 
pequenas lagartixas 
Ocorrência: Endemismo Ibérico
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC) 
Observações: Durante a época de reprodução, os machos adquirem
uma forte coloração azul na cabeça. Quando ameaçado, este lagarto 
não hesita em se atirar à água.
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Observações: A coloração castanho-avermelhado (muito diferente da comum rã- 
-verde), permite-lhe uma boa camuflagem no seu habitat preferencial – os cursos de 
água de montanha.

Rã-ibérica
Espécie: Rana iberica
Família: Ranidae
Comprimento:
  : 3 a 4 cm
  : 4 a 5 cm
Dieta: Pequenos invertebrados, especialmente artrópodes e gastrópodes
Ocorrência: Endemismo Ibérico
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante (LC)

Salamandra-lusitânica
Espécie: Chioglossa lusitanica
Família: Salamandridae

Comprimento: 12 a 15 cm

Dieta: Invertebrados de dimensões muito reduzidas

Ocorrência: Endemismo Ibérico

Estatuto de Conservação: Vulnerável (VU)
Observações: A presença desta espécie em ribei-
ras de montanha, de águas correntes e relativa-
mente frias é um bom indicador acerca do ecossis-
tema. Quando ameaçada, pode soltar a sua cauda, 
que regenera.
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Trilho Interpretativo das Aves Rapina 
(PR14)

Trilho Interpretativo dos Mamíferos Aquáticos 
(PR4)

Trilho Interpretativo do Lobo 
(PR2)

Trilho Interpretativo da 
Veronica micrantha (PR1)

Trilho Interpretativo dos Ma-
tos de Altitude (PR3)

Trilho Interpretativo dos Ecossistemas 
Ribeirinhos (PR8)



No final da década de 40 do século XX, em pleno pós-guerra, implementaram-se 

em França os primeiros percursos pedestres. Em Portugal, os primeiros percur-

sos sinalizados datam da década de 80. O pedestrianismo representa a melhor 

forma de desfrutar a natureza, possibilitando uma interação gradual, entre o 

caminheiro e a sua envolvente. O grau de interação ao longo da caminhada, de-

penderá quase exclusivamente do caminheiro e do seu comportamento: do silên-

cio, do ritmo de marcha e da escolha dos locais de repouso. As áreas onde se 

desenvolvem os percursos pedestres, não só refletem a cultura e património 

histórico local, como pela sua riqueza faunística e florística, se revelam muito im-

portantes para a conservação da biodiversidade. Assim, pretende-se que o pedes-

trianista, através da saudável e ecológica atividade de caminhada, respeitando as 

boas práticas, as visite e interprete - contribuindo assim para a sua conservação.

A Rede Municipal de Percursos de Vila Pouca de Aguiar assume-se como a mais exten-

sa rede de trilhos sinalizados a nível nacional, englobando 14 Pequenas Rotas (PR), 

uma Grande Rota (GR), um Percurso Equestre (PE) e um Percurso Cicloturístico (PC).

Seis destes percursos pedestres de pequena rota circular, situados em plena Rede 

Natura 2000, foram reconvertidos numa Rede de Interpretação de Espaços Naturais. 

Este recurso permite uma melhor interpretação do património natural, mas também 

arqueológico e cultural do território, através de painéis interpretativos, observatórios 

de fauna e de topoguias de apoio à visitação.

  

Rede de Interpretação de Espaços Naturais



Com um número crescente de praticantes, o pedes-
trianismo é, mais do que uma modalidade despor-
tiva, uma forma de turismo ativo, que promove a 
visitação e interpretação de espaços naturais, mas 
também da cultura e história, sobretudo das popu-
lações mais rurais.
O pedestrianismo representa por si só, uma mais-
-valia ao nível do desenvolvimento local e da con-
servação da natureza/sensibilização ambiental. No 
entanto, o pedestrianismo fora de percursos devi-
damente projetados e implementados, ou associado 
a más práticas, poderá gerar consequências nefas-
tas, como a ocorrência de acidentes, o pisoteio e a 
erosão, a invasão de propriedade privada, a per-
turbação da fauna e flora, a deposição de resíduos, 
entre outros. Assim, apresentam-se seguidamente 
alguns conselhos e explicações técnicas, a que um 
iniciante à prática do pedestrianismo deverá atender.
A nível nacional, existe uma vasta disponibilidade 
de percursos pedestres (regulamentados pela Fe-
deração de Campismo e Montanhismo de Portugal), 
cada qual com as suas particularidades, classifica-
dos de acordo com o seu âmbito, extensão, forma e 
grau de dificuldade. Desta forma, é possível admitir 
que qualquer pessoa, de qualquer idade, com um 
mínimo de condição física, encontrará percursos pe-
destres do seu agrado.
O ponto de partida passa então pela escolha dos 
percursos a efetuar em determinada região que se 
pretende visitar, em consonância com a composição 
etária do grupo (idosos, crianças) e a sua experiên-
cia em pedestrianismo. Para tal, o pedestrianista de-
verá avaliar a informação disponível, nos municípios, 
postos de turismo, operadores turísticos, clubes e 
associações, entre outros, ao nível de topoguias e 
guias, onde se encontrem caracterizados os poten-
ciais percursos (fichas técnicas).



Breve Manual de Iniciação ao Pedestrianismo



A escolha do percurso – das informações 
constantes da ficha técnica de um percurso, 
as seguintes serão as fundamentais para um 
iniciante.

Âmbito
Ecológico: quando o objetivo é uma área de 
elevado valor natural;
Paisagístico: quando o objetivo é a paisagem 
(floresta, montanha, rios, zonas rurais, etc.);
Patrimonial: quando o objetivo se traduz nos 
valores históricos (e.g. castelos, fortalezas) e/
ou patrimoniais (e.g. igrejas e cruzeiros);
Cultural: quando o objetivo é a etnografia, 
núcleos rurais tradicionais, património ar-
quitetónico, entre outros.

Extensão
Percurso Local (PL): extensão muito curta, 
nunca excedendo 10 km, geralmente com mais 
de 50 % do traçado em área urbana, centros 
históricos ou de acesso a determinado ponto 
de interesse;

Pequena Rota (PR): são os mais comuns, apre-
sentando trajetos até 30 km, que não ultrapas-
sem um dia de marcha;

Grande Rota (GR): todos os percursos com 
uma extensão superior a 30 km (podendo 
inclusivamente atravessar vários países – e.g. 
Caminhos de Santiago).

Forma
Linear (ou aberto): ponto de partida e de che-
gada não coincidem. Geralmente ligam duas lo-
calidades, ou permitem alcançar determinado 
ponto de interesse. É a forma mais comum de 
uma GR;

Circular (ou fechado): o ponto de partida co-
incide com o ponto de chegada. Permite re-
gressar ao inicio sem repetir o trajeto e sem 

necessidade de contemplar transportes de 
regresso (no caso de grandes extensões).

Grau de dificuldade
Fácil: percurso bem assinalado (balizado), com 
piso regular e pouco declive e que não ultra-
passe as 3 horas de marcha. A FCMP subdivide 
esta classificação em Muito Fácil e Fácil;

Médio ou Moderado: percurso até 4 h de 
marcha, que obrigue já a alguma condição 
física, podendo ter algumas secções mais aci-
dentadas, mas sem dificuldades acrescidas;

Alto ou Difícil: percurso com uma extensão 
elevada, que obrigue a mais de quatro ho-
ras de marcha, podendo ter algumas secções 
muito acidentadas, com desníveis fortes, ou 
passagens mais delicadas. Convém salientar 
que não estão incluídos na presente análise, 
trilhos que possam obrigar a conhecimen-
tos de escalada ou montanhismo - os per-
cursos aqui referidos, apenas não serão 
aconselhados a idosos, crianças, ou adultos 
em geral com pouca prática de caminhada.

Nota: As características acima enun-
ciadas, não são exaustivas, existindo 
variantes das mesmas, de acordo 
com alguns casos particulares. Simul-
taneamente, verifica-se alguma he-
terogeneidade das classificações 
entre países e diferentes autores. As 
classificações utilizadas neste atlas 
são as mais comummente usadas.
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Duração
Existem diferentes métodos para o cálculo da 
duração de um percurso, atendendo à sua ex-
tensão, ao piso, aos desníveis, aos períodos de 
descanso, etc. Muitos percursos apresentam 
nos materiais de apoio (topoguias, painéis 
interpretativos, etc.) uma estimativa da sua 
duração, no entanto esta questão é algo subje-
tiva, na medida em que o ritmo de marcha varia 
muito entre diferentes caminheiros – de acor-
do com a sua experiência, forma física ou mes-
mo o seu objetivo relativamente ao percurso 
(e.g. lazer, desporto, fotografia). Num grupo 
de caminheiros, o ritmo de marcha é sempre 
correspondente ao caminheiro mais lento.

O equipamento
A prática do pedestrianismo não exige grande 
dispêndio económico ao nível do equipamento 
base, sendo que o mercado deste tipo de 
equipamentos se apresenta em franca expan-
são, existindo inúmeras ofertas de preços e 
materiais.

O calçado é naturalmente a peça fundamen-
tal na prática da caminhada. Independente-
mente da estação do ano, a melhor opção é 
a bota-de-montanha, pois oferece uma pro-
tecção adicional ao nível dos tornozelos, redu-
zindo o risco de entorses. Poderão ser com-
plementadas com perneiras, protegendo 
as pernas do encharcamento, em caso de 
chuva ou de vegetação molhada. Atualmente, 
a evolução tecnológica permite que estas 
botas sejam muito leves, construídas em fi-
bras semi-permeáveis e com uma tipologia 
de sola muito específica para a aderência a 
diferentes tipos de piso. Possuem igualmente 
um excelente comportamento ao nível da 
transpiração e da proteção contra água ou 
neve. Muitos pedestrianistas utilizam ainda 
bastões de caminhada, semelhantes aos uti-
lizados no esqui, como auxiliar de marcha.

No verão, deverá optar por roupas frescas, 
leves e de cor clara, não esquecendo cha-
péu e protetor solar (note que a radiação 
solar se torna mais intensa com a altitude).

De inverno, é aconselhável o uso de roupa 
em lã ou fibra-polar, complementados com um 
casaco específico. A fibra-polar apresenta-se 
muito leve e conserva o calor, mesmo quando 
molhada, para além de permitir a transpiração. 
Igualmente se recomenda o uso de gorro 
e luvas, principalmente com temperaturas 
muito baixas, ou na presença de vento forte.

A mochila é outra peça indispensável para o 
pedestrianista, permitindo o transporte dos 
acessórios e comida, mantendo as mãos livres. 
A tendência de um iniciante a esta prática 
será preencher a mochila com objectos su-
pérfluos. Esta deverá conter apenas o es-
sencial, mantendo-se leve, pois a tendência é 
esta “tornar-se mais pesada” com o decorrer 
dos quilómetros. Assim, de acordo com a ex-
tensão e isolamento do percurso, esta deverá 
conter um pequeno kit de emergência, com 
cobertor de sobrevivência, lanterna a dínamo, 
barras energéticas, apito, fósforos imper-
meáveis e estojo básico de primeiros socor-
ros. Igualmente deverá conter um impermeável 
e um agasalho quente, água e a refeição 
ligeira apropriada à duração do percurso.

A mochila será ainda completada com os 
objetos que o pedestrianista entende con-
tribuírem para o seu desfrute do percurso, 
como binóculos, equipamento fotográfico, 
guias de campo, entre outros, pelo que se en-
tende o quanto esta se poderá tornar pesada!
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Existem diferentes tipos de equipamentos que permitem a orientação num percurso pedestre. 
Tradicionalmente, esta era efetuada recorrendo a cartas militares, complementadas com uma bús-
sola, o que pressupunha a existência de alguns conhecimentos básicos de navegação. Atualmente 
observa-se a massificação da utilização de aparelhos GPS, estando os traçados de praticamente 
todos os percursos existentes a nível nacional disponíveis na internet, nas páginas de municípios, 
fóruns, entre outros.

Um percurso com balizamento regulamentar, eventualmente complementado com sinalética ver-
tical (nos locais mais complexos ou indicando pontos de interesse), será passível de ser per-
corrido na íntegra, sem o auxílio de cartografia ou GPS, por um pedestrianista inexperiente.

Este balizamento é composto por um código simbólico de 4 marcas e cores específicas. As cores 
de uma Grande Rota (GR) são o vermelho e o branco, de uma Pequena Rota (PR) são o vermelho 
e o amarelo, enquanto que para um Percurso Local (PL) as cores são o verde e o branco (no 
traço superior).
 

Nota: Convém ter sempre presente que numa situação 
onde tenha dúvidas por onde deverá seguir, ou sob 
forte chuva ou nevoeiro – a solução mais simples e 
aconselhada é retornar para trás, efetuando o caminho 
inverso!

Grande Rota

Caminho certo Caminho errado

Mudança de direção

Para a esquerda Para a direita

GR Pequena RotaPR

Mudança de direção
Caminho certo Caminho errado

Para a esquerda Para a direita

Percurso Pedestre de Pequena Rota (PR) decorrendo, 
temporariamente pelo traçado de uma Grande 
Rota (GR)

Mudança de direção

Para a esquerda Para a direita

Percurso LocalPL

Percurso Local (PL) decorrendo, temporariamente, pelo 
traçado de uma Grande Rota (GR)

Percurso Local (PL) decorrendo, temporariamente, pelo 
traçado de uma Pequena Rota (PR)

Caminho certo Caminho errado
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Orientação

Complementarmente ao balizamento, os percursos possuem uma placa de início de percurso, com 
a forma de uma flecha, indicando qual o sentido que deverá ser seguido. Em geral, estas setas 
possuem o nome do percurso, a distância total a percorrer, a duração estimada (opcionalmente), 
pontos de interesse, entre outros. Possuem ainda dois triângulos com a cor do percurso e na ex-
tremidade contrária a sigla da sua tipologia (GR, PR ou PL) e número de homologação (se aplicável).

Os percursos pedestres poderão ainda possuir outros tipos de sinalização vertical acessória como 
prumos e flechas direcionais, bem como placas de localização com informações relativas a de-
terminado lugar ou altitude, painéis informativos e interpretativos, painéis de inicio de percurso, 
entre outros.

Em percursos pedestres de âmbito ecológico é comum encontrarem-se, associa-
dos aos trilhos, observatórios de fauna.  É o caso dos percursos da Rede de Interpre-
tação dos Espaços Naturais do concelho de Vila Pouca de Aguiar, onde estas estru-
turas procuram dissimular a presença humana, permitindo uma melhor observação da 
fauna. Simultaneamente, estão dotados internamente de painéis interpretativos que au-
xiliam o pedestrianista a identificar algumas das espécies mais emblemáticas da região.
Os seis percursos pedestres que compõem esta rede, e que se descrevem nos subcapítulos 
seguintes, apresentam-se como pequenas rotas circulares, marcados em ambos os sentidos de 
acordo com os normativos regulamentares. Assim, as cores utilizadas na sua sinalização são o 
vermelho e o amarelo.
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Boas práticas do caminheiro

- Planeie objetivamente os percursos, não es-
quecendo de consultar os topoguias e a meteoro-
logia;

- Verifique os horários que se propõe realizar, de 
forma a concluir o percurso antes do anoitecer;

- Caminhar sempre acompanhado, deixando sem-
pre a alguém a informação do itinerário a fazer, 
bem como a indicação de uma hora de contacto 
para confirmação de segurança;

- O ritmo de marcha do grupo deverá ser o do 
elemento mais lento, devendo este ir na dianteira;

- Alguns pontos de interesse poderão estar afasta-
dos. Após a sua visitação, retorne imediatamente 
ao percurso sinalizado, efetuando o mesmo trajeto;

- Preste especial atenção ao piso molhado ou ge-
lado;

- Ingira bastantes líquidos, preferencialmente água;

- Use calçado e roupa apropriada às condições 
meteorológicas;

- Evite efetuar barulho ou atitudes que perturbem 
o ambiente local;

- Observe a fauna à distância, preferencialmente 
com binóculos;

- Não colha plantas ou rochas;

- Respeite a propriedade privada - deixe portões e 
cancelas como os encontrou;

- Deposite o lixo apenas nos locais apropriados.





Contatos Úteis:

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 

259 419 100

VitAguiar, E.M. - 259 403 133

Bombeiros Voluntários de V. P. Aguiar 259 419 140

Posto de Turismo - 259 417 043

SEPNA (SOS Ambiente) - 808 200 520

SOS - 112

SOS Floresta - 117

http://www.cm-vpaguiar.pt

http://www.vitaguiar.pt
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O seu contributo é fundamental

- Caso aviste uma coluna de fumo, entre em contacto 
com as autoridades através do 117 ou 112 – a rapi-
dez do seu aviso poderá evitar consequências desas-
trosas;
- Estacione o seu carro nos locais indicados, de forma 
a não obstruir acessos em caso de emergência;
- Não faça lume na floresta - leve o seu lanche já pre-
parado;
- Não deposite lixo - o vidro, por exemplo, poderá 
originar incêndios através do efeito de lupa;
- Sempre que avistar alguém a depositar lixo, a fazer 
fogueiras, ou qualquer outro tipo de atos potencial-
mente perigosos para o ambiente e para a segurança 
de pessoas e bens, alerte as autoridades.

Caso seja surpreendido num incêndio:
- Não entre em pânico;
- Comunique com as autoridades, seguindo as suas 
instruções;
- Dirija-se sem demoras a uma zona segura, como 
uma povoação ou uma estrada principal, optando 
preferencialmente pela direção contrária à do vento;
- Não se dirija aos cumes dos montes, as chamas e o 
fumo sobem rapidamente;
- Evite locais com maior acumulação de combustível e 
que se situem na direção do incêndio;
- Na presença de fumo, proteja a boca e nariz com um 
pano molhado, pois assim facilita a respiração.





Ficha Técnica:
Nome do Percurso: Trilho Interpretativo da Veronica micrantha
Tipologia: Pequena Rota Circular
Promotor: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Localização: Freguesias de Soutelo de Aguiar e Telões
Âmbito: Ecológico-Paisagístico
Início/Fim: Igreja de Soutelo de Aguiar
Distância: 8,7 km
Cota mínima: 688 m
Cota máxima: 834 m
Grau de dificuldade: Moderado
Época aconselhada: Primavera

Painel interpretativo

Observatório

Caminho certo

Caminho errado

Para a esquerda

Para a direita

Ponto de partida

Trilho Interpretativo da Veronica micrantha



Correspondendo a uma recuperação do antigo “Trilho de 
Soutelo” (PR1), o Trilho Interpretativo da Veronica micran-
tha inicia-se junto da igreja de Soutelo de Aguiar, atraves-
sando a povoação, a partir do qual se percorre cerca de 
1,4 km, num interessante mosaico de soutos, carvalhais e 
lameiros, de onde se vai vislumbrando o Castelo de Aguiar.

No sopé do monte onde se ergue o castelo, num cenário 
de elevada beleza, encontra-se um observatório de fauna, 
onde, com um pouco de silêncio, paciência e sorte, poderá 
observar as espécies que habitam estes bosques, como o 
corço (Capreolus capreolus), o coelho (Oryctolagus cunicu-
lus), ou o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus). Ao nível 
da avifauna, destaque para rapinas como a águia-de-asa-
-redonda (Buteo buteo), ou a coruja-do-mato (Strix aluco), 
o “nervoso” rabirruivo (Phoenicurus spp.), o cartaxo (Saxi-
cola torquatus) e o chapim-real (Parus major).

Continuando o percurso, ao longo de cerca de 1 km de 
carvalhal, atravessam-se então as antigas ruas da aldeia 
do Pontido, após o que se segue por uma chã, de verde-
jantes prados, pontuados por alguns bosques de carvalho 
e castanheiro, até se alcançar Fontes. Daqui, iniciam-se os 
derradeiros 1,2 km, que reconduzirão ao ponto de partida 
do percurso, junto à igreja de Soutelo de Aguiar.



Canastro típico.

O percurso na chã, perto de Fontes.

Igreja de Soutelo de Aguiar.

O percurso numa área de carvalhal.A cultura local do castanheiro (souto) é muito 
importante, estando mesmo ligada ao nome de 
Soutelo de Aguiar.

Raça asinina de Miranda.

Seis olhares sobre o percurso



Trilho Interpretativo do Lobo



 Ficha Técnica:

Nome do Percurso: Trilho Interpretativo do Lobo
Tipologia: Pequena Rota Circular
Promotor: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Localização: Freguesias de Telões e Gouvães da Serra
Âmbito: Ecológico-Paisagístico
Início/Fim: Igreja Paroquial de Telões
Distância: 18,8 km
Cota mínima: 688 m
Cota máxima: 1131 m
Grau de dificuldade: Difícil
Época aconselhada: Todo o ano 

Painel interpretativo

Observatório

Caminho certo

Caminho errado

Para a esquerda

Para a direita

Trilho Interpretativo do Lobo

Ponto de partida



Deixando para trás as últimas casas da aldeia, sobe-se ao 
Lugar do Castelo (a 500 m), sobrepondo-se aqui o percur-
so com o Trilho Interpretativo das Aves de Rapina, durante 
cerca de 1,3 km, através de zonas de matos e carvalhal. 

Chegados ao início da floresta de pinheiro-silvestre, se-gue-
se pela direita, entrando em território do lobo, rumo ao lugar 
de Povoação, que se alcança ao fim de 2,5 km, seguindo-se 
então na direção de Gouvães da Serra (1,3 km). Ao longo do 
percurso encontram-se dois observatórios de fauna, onde 
para além das aves e mamíferos da região, poderá, com 
alguma sorte, vislumbrar um lobo.

De Gouvães da Serra, segue-se para Outeiro, passando pelo 
Alto dos Carris, ao longo de cerca de 7 km de típica pai-
sagem de montanha, dominada por afloramentos rochosos, 
matos e alguns carvalhais.

De Outeiro, segue-se para Souto através de verdejantes vei-
gas, percorrendo os 2,5 km que faltam para de novo alcan-
çar a igreja Paroquial de Telões, onde o percurso teve início.

Correspondendo a uma recuperação do antigo “Trilho do 
Castelo” (PR2), o Trilho Interpretativo do Lobo inicia-se 
junto da igreja Paroquial de Telões, seguindo-se então na 
direção de Pontido, percorrendo-se cerca de 1,4 km.

Seis olhares sobre o percurso



Necrópole medieval na Bouça de Pardieiros 
(lugar de Povoação). 

O percurso numa floresta de pinheiro-silvestre 
(Pinus sylvestris).

Afloramento granítico com matos de altitude. Gado caprino. 

O percurso num mosaico de prados e bosques,
próximo do lugar de Povoação.

Veiga em Souto.

Seis olhares sobre o percurso



Trilho Interpretativo dos Matos de Altitude



Ficha Técnica:
Nome do Percurso: Trilho Interpretativo dos 
Matos de Altitude
Tipologia: Pequena Rota Circular
Promotor: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Localização: Freguesias de Vila Pouca de Aguiar e 
de Soutelo de Aguiar
Âmbito: Ecológico-Paisagístico
Início/Fim: Proximidade da Capela do Senhor, 
freguesia de Vila Pouca de Aguiar
Distância: 11,9 km
Cota mínima: 766 m
Cota máxima: 1076 m
Grau de dificuldade: Difícil
Época aconselhada: Primavera

Trilho Interpretativo dos Matos de Altitude

Painel interpretativo

Observatório

Caminho certo

Caminho errado

Para a esquerda

Para a direita

POnto de partida



Correspondendo a uma recuperação do antigo Trilho 
da Sra. da Conceição (PR3), o Trilho Interpretativo 
dos Matos de Altitude, com os seus 11,9 km, desen-
volve-se maioritariamente através de caminhos rurais, 
derivando por vezes em caminhos de “pé posto”, ou 
trilhos de pastor. Partindo da proximidade do centro 
de Vila Pouca de Aguiar, inicia-se a subida ao San-
tuário de Nossa Senhora da Conceição, seguindo-se 
então pelos verdejantes prados, pontuados por car-
valhais, onde se ergue a Ermida de São Jorge.
Atravessando a EN212, alcança-se pouco depois a 
povoação de Guilhado, onde se tomará o caminho 
que segue pelo Parque Eólico de Negrelo e Guilhado. 
Após paragem no observatório de avifauna, para re-
temperar forças e melhor ficar a conhecer a avifauna 
típica dos matos de altitude, retoma-se o percurso, na 
direção dos núcleos rurais de Freiria e Montenegrelo. 
Deixando para trás as últimas casas de Montenegrelo, 
inicia-se a descida de cerca de 3 km, através de ma-
tos e carvalhais, de regresso ao centro urbano e ao 
ponto de partida do percurso.



Ermida de S. Jorge. Arquitetura rural tradicional.

Práticas agrícolas ancestrais. O trilho através do Parque Eólico de Negrelo e 
Guilhado.

Bovinos da raça Maronesa. Canastros em Freiria.

Seis olhares sobre o percurso





Ficha Técnica:

Nome do Percurso: Trilho Interpretativo dos 
Mamíferos Aquáticos
Tipologia: Pequena Rota Circular
Promotor: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Localização: Freguesias de Soutelo de Aguiar, 
Afonsim e Lixa do Alvão
Âmbito: Ecológico-Paisagístico
Início/Fim: Barragem da Falperra
Distância: 5,3 km
Cota mínima: 734 m
Cota máxima: 963 m
Grau de dificuldade: Fácil
Época aconselhada: Todo o ano

Trilho Interpretativo dos Mamíferos 
Aquáticos

Painel interpretativo

Observatório

Caminho certo

Caminho errado

Para a esquerda

Para a direita

Ponto de partida



Pedro Martins/Ecovisão

Correspondendo a uma recuperação do antigo “Trilho do Alvão” 
(PR4), o Trilho Interpretativo dos Mamíferos Aquáticos, desenvolve-
se quase exclusivamente através de caminhos rurais, que circundam 
a barragem da Falperra e o rio Torno, ao longo dos cerca de 5,3 km 
que compõem o percurso.

Cerca de 500 m percorridos desde o inicio da marcha, encontra-se a 
Ermida da Sra. da Luz, após o que se entra numa chã onde dominam 
os pastos para bovinos. Percorridos cerca de 2 km, atravessa-se 
o rio Torno e a sua galeria ripícola de bétulas, salgueiros, freixos e 
amieiros.

Retomando o percurso, alcança-se, ao cabo de 1 km uma zona mais 
rochosa, onde se verifica uma clara mudança na paisagem, que aqui 
é dominada por giestal e carvalhal.

Atravessando novamente o rio Torno, alcança-se uma estrada asfal-
tada, por onde se segue até à albufeira da barragem, construída na 
década de 40 do século XX. Chegando à albufeira, encontra-se um 
observatório: com um pouco de silêncio e alguma sorte, poder-se- 
-ão visualizar as aves e mamíferos aquáticos, que estiveram na base 
da definição deste trilho. Seguindo junto à barragem, sob pinheiros-
silvestres e bétulas ou vidoeiros, em poucos metros se alcança o 
local onde o percurso se iniciou. 



Habitat Natural Bidoal Ripícola (Betula celtiberica). 

Ermida da Sra. da Luz. Barragem da Falperra.

O percurso junto ao rio Torno. Pinhal de pinheiro-silvestre(Pinus sylvestris). 

Zona de prados. 

Seis olhares sobre o percurso





Ficha Técnica:
Nome do Percurso: Trilho Interpretativo dos Ecossistemas 
Ribeirinhos
Tipologia: Pequena Rota Circular
Promotor: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Localização: Freguesia de Telões
Âmbito: Ecológico-Paisagístico
Início/Fim: Entrada da Aldeia de Zimão (EM1165)
Distância: 8,3 km
Cota mínima: 670 m
Cota máxima: 859 m
Grau de dificuldade: Moderado
Época aconselhada: Todo o ano

Trilho Interpretativo dos Ecossistemas 
Ribeirinhos

Painel interpretativo

Observatório

Caminho certo

Caminho errado

Para a esquerda

Para a direita

Ponto de partida



Com 8,3 km, o percurso pedestre que cor-
responde a uma recuperação do antigo 
“Trilho do Vale do Corgo” (PR8), inicia-
-se através da antiga linha de comboio, 
atravessando os frescos pastos e campos 
de cultivo, intercalados com sebes e tradi-
cionais muros de pedra, que compõem o 
vale do rio Corgo. O trilho percorre aqui, 
em sentido inverso, o traçado original do 
Caminho Português Interior de Santiago, 
passando junto à Ermida de S. Gonçalo, 
santo incluído na temática Jacobina. A po-
voação de Gralheira é alcançada percor-
rendo cerca de 1 km, ao longo do qual 
é possível observar inúmeros exemplares 
da raça maronesa pastando.

Percorridos outros 2 km, ponteados por 
alguns bosquetes de carvalho e cerejei-
ras, surge a povoação de Tourencinho, 
onde se iniciará a subida para uma zona 
de meia encosta, através de um ancestral 
“caminho de pé posto”.

Aqui, deverá prestar especial atenção às 
marcas pintadas nas rochas, procurando 
não se afastar do percurso, especialmente 
em dias de nevoeiro.

Ao longo deste trecho, dominado por 
matos, atravessam-se algumas ribeiras 
de montanha que, alimentando os ver-
dejantes pastos, acabam por desaguar 
no rio Corgo. Chegados ao largo caminho 
florestal, inicia-se uma suave descida até 
Zimão, onde se iniciou o percurso, des-
frutando da vista privilegiada sobre o vale 
do rio Corgo.



O percurso em Tourencinho.

Afloramento granítico.

Bovinos da raça Maronesa.

Vista sobre o vale do rio Corgo.

Ermida de São Gonçalo. Ribeira de Chã de Vales.

Seis olhares sobre o percurso



Painel interpretativo

Observatório

caminho certo

caminho errado

para a esquerda

para a direita

Ponto de partida

Ficha Técnica:
Nome do Percurso: Trilho Interpretativo das 
Aves de Rapina
Tipologia: Pequena Rota Circular
Promotor: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Localização: Freguesia de Telões
Âmbito: Ecológico-Paisagístico
Início/Fim: Lugar do Castelo
Distância: 6,5 km
Cota mínima: 740 m
Cota máxima: 963 m
Grau de dificuldade: Fácil
Época aconselhada: Todo o ano



Ponto de partida

Trilho Interpretativo das Aves de Rapina



O percurso, que corresponde a uma recupe-
ração do antigo “Trilho do Pontido” (PR14), 
inicia-se no Lugar do Castelo, à vista do castelo 
roqueiro que domina o vale do rio Corgo. Este 
tipo de castelos, erigidos entre os séculos IX e 
inicio do XI, consistiam no aproveitamento de 
posições elevadas, como afloramentos graníti-
cos, onde se erigiam muralhas de pedra sobre-
posta sem argamassa.

Ao longo dos primeiros 600 m, o percurso 
atravessa uma zona de matos dominados por 
giestas (Cytisus spp.) intercalados com bolsas 
de carvalhal (Quercus spp.), entrando depois 
numa floresta dominada pelo Pinheiro-silvestre 
(Pinus sylvestris). No inicio desta floresta, 
encontra-se um observatório, onde melhor se 
poderá interpretar este habitat.

Após percorrer cerca de 2,5 km sob estas re-
sinosas, a paisagem volta a mudar, rea-
parecendo os matos, intercalados com alguma 
floresta de produção de resinosas, que se es-
tendem pela encosta até ao vale do rio Corgo, 
com as suas galerias ripícolas ladeadas de 
férteis campos. 

Percorrendo igual distância, sob os voos cir-
culares das rapinas, que aproveitam as cor-
rentes térmicas ascendentes, entra-se nas 
estreitas ruelas do Pontido, sombreadas pelas 
antigas casas de pedra de arquitetura tradi-
cional. Deixando para trás as últimas casas de 
Pontido, inicia-se a subida de poucas centenas 
de metros em direção ao afloramento rochoso 
que sustenta o Castelo, regressando-se ao 
ponto de partida do trilho.
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Lugar do Castelo.

O percurso ladeado por ciprestes-de-Lawson
(Chamaecyparis lawsoniana) e carvalho-alvarinho 
(Quercus robur).

Floresta de pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris).Vale do rio Corgo.

Castelo Roqueiro de Aguiar.

Os primeiros metros de percurso.

Seis olhares sobre o percurso
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   : Macho.
   : Fêmea.
A
Afloramento granítico: exposição de 
rocha de granito acima da superfície ter-
restre por erosão do solo que a cobria.

Alevim: fase juvenil do peixe.

Artrópodes: animais invertebrados, com 
vários pares de membros articulados (ex: 
insetos, aranhas, crustáceos, etc.).

Avifauna: relativo à classe faunística das 
aves.

B
Balizamento: sinalização regulamentar 
utilizada para definir o itinerário de um 
percurso pedestre, através de quatro 
marcas distintas: caminho certo, errado, 
virar à esquerda e virar à direita, pinta-
das a tinta de água, ou outra não nociva 
para o ambiente, geralmente em pedras, 
postes ou prumos especialmente coloca-
dos para o efeito. Em algumas Rotas de 
Montanha, o balizamento poderá consistir 
em pequenas estruturas de pedras sobre-
postas – mariolas, que corresponderiam a 
marcas efectuadas por pastores.

Biodiversidade: variedade de organis-
mos existentes em dado local e suas inter-
ações ecológicas. A uma escala regional, 
poderemos considerar a biodiversidade 
como a totalidade dos genes, espécies e 
ecossistemas dessa região.

Canastro: (ou espigueiro), é uma es-
trutura geralmente de pedra e madeira, 
que permite, por um lado, secar o milho 
e, por outro, preservá-lo, mantendo-o 
afastado de roedores.

Castelo Roqueiro: primeiras estruturas 
defensivas amuralhadas erigidas em Por-
tugal nos séculos IX e X. Erguiam-se por 
iniciativa dos povoados locais, devido à 
falta de poder central que há data se veri-
ficava, sobre afloramentos rochosos que 
dominavam a paisagem, complementan-
do-os com pequenas muralhas de pedra 
sobreposta sem argamassa.

Castro: povoado da Idade do Ferro, ger-
almente com estruturas circulares, em 
pedra.

Chã: terreno relativamente plano, que 
em zonas de maior altitude corresponde 
a planalto.

C
Caminho de “pé posto”: ou trilho de 
pastor, corresponde a um caminho es-
treito (onde apenas cabe uma pessoa) 
rodeado de vegetação, onde o solo está 
compactado pelo próprio pisoteio. Geral-
mente é resultante da movimentação de 
gado e pastores.

Caminhos de Santiago: rotas de pe-
regrinação a Santiago de Compostela que 
datam do século IX.

106



D
Dimorfismo sexual: quando existe uma 
marcada distinção do aspeto físico entre 
ambos os sexos de uma espécie, sendo 
nos animais geralmente associado a uma 
questão competitiva e nas plantas a uma 
questão funcional.

Domínio vital: área do habitat de um 
indivíduo utilizada para suprimir as suas 
necessidades de alimentação, refúgio e 
reprodução.

E
Eclosão: abertura do ovo incubado, após 
o completo desenvolvimento do embrião.

Ecolocação: capacidade natural que al-
guns organismos possuem para detetar 
a posição e/ou distância de objetos a 
partir de um sistema de emissão/receção 
de ultrassons, na água ou no ar, como o 
caso de cetáceos ou morcegos, respetiva-
mente.

Endemismo Ibérico: Espécie que 
apenas existe na Península Ibérica.

Envergadura: maior distância entre as 
pontas das asas de uma ave.

Ermida: pequena capela edificada em lo-
cal ermo.

F
Faunístico: relativo à fauna – animais de 
determinado local.

Fitossociologia: estudo das caracterís-
ticas, relações e distribuição de comuni-
dades vegetais naturais.

Florístico: relativo à flora – plantas de 
determinado local.

G
Galeria Ripícola: estrutura tridimen-
sional de elevado valor ecológico, com-
posta pela vegetação terrestre associada 
a um curso de água. Ao nível do estrato 
arbóreo, as espécies mais usuais são os 
salgueiros, amieiros, choupos, freixos e 
em zonas mais elevadas, as bétulas. 

Gastrópode: Classe pertencente aos mo-
luscos com algumas dezenas de milhares 
de espécies, como caracóis e lesmas.

Geófito: espécie de planta que apenas no 
período de crescimento favorável aparece 
à superfície do solo, evitando assim a ex-
posição a condições adversas.

H
Herpetofauna: relativo às classes 
faunísticas dos anfíbios e répteis.

J
Jacobino: aqui referente à temática as-
sociada aos Caminhos de Santiago, devido 
ao nome latino (Jacobus) do apóstolo São 
Tiago.
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L
Lameiro: Terra alagadiça que produz 
muito pasto.

Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal: ferramenta estruturante ao 
nível da conservação da natureza, que 
entre outra informação, define os estatu-
tos de conservação das espécies de ver-
tebrados.

M
Macroinvertebrados aquáticos: 
pequenos animais invertebrados como 
anelídeos, moluscos, crustáceos e inse-
tos, ou fases larvares dos mesmos, que 
habitam na água, servindo de alimento a 
inúmeros animais.

Mamoa: amontoado de terra com uma 
couraça de pequenas pedras, de forma 
circular ou oval, que cobre uma estrutura 
fúnebre da cultura megalítica – dólmen ou 
anta.

Mamofauna: relativo à classe faunística 
dos mamíferos.

Micromamíferos: pequenos mamíferos, 
roedores ou insectívoros, como ratos, 
musaranhos e toupeiras.

Monumento Megalítico: grande es-
trutura em pedra como dólmenes ou an-
tas, de dife-rentes simbologias, desde o 
culto da fertilidade a temática fúnebre.

N
Necrófago: que se alimenta de cadá-
veres de outros animais.

Necrópole Medieval: conjunto de se-
pulturas, ou cemitério, da época medieval.

Nidífuga: espécie cujos indivíduos aban-
donam o ninho à nascença, sendo depois 
os cuidados parentais mais ou menos ex-
tensos.

P
Pedestrianismo: caminhada ao ar livre, 
em itinerários balizados com marcações 
regulamentares, geralmente em ambi-
entes naturais, ao longo de caminhos 
tradicionais.

Peneirar: capacidade de algumas aves 
se manterem em voo estático sobre um 
determinado ponto, o que lhes permite 
uma melhor deteção das presas.

Q
Quercíneas:espécies do género Quercus, 
vulgarmente designadas por carvalhos.

R
Raça Asinina de Miranda: raça de 
burro autóctone do noroeste de Portugal, 
de temperamento dócil, com cabeça volu-
mosa, pelagem comprida e abundante, de 
coloração castanho-escuro, com contorno 
do focinho e olhos brancos.
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Raça Maronesa: raça de bovino autóc-
tone da região de Trás-os-Montes, utili-
zada para trabalho agrícola e produção 
de carne.

Rede Natura 2000:  rede europeia re-
sultante da implementação das Diretivas 
Aves e Habitats, destinada à conservação 
de habitats e espécies selvagens (de 
fauna e flora) raras, ameaçadas ou vul-
neráveis, na União Europeia.

Resinosas: árvores de folha perene 
(permanente), geralmente coníferas como 
o pinheiro, muito usadas em produção 
florestal, pela sua madeira, celulose ou 
extração de resina.

S
Souto: bosque de castanheiros 
(Castanea sativa) destinado à produção 
de fruto, outrora muito usado para ali-
mentação humana e do gado (suíno). 
Um bosque de castanheiros destinados à 
produção de madeira (de excelente quali-
dade), designa-se por castinçal.

T
Topoguia: documento promocional e 
informativo, geralmente desdobrável, as-
sociado a um percurso pedestre, com uma 
ficha técnica e perfil altimétrico, cartogra-
fia, informações sobre o percurso e pon-
tos de interesse a ele associados, contac-
tos úteis, distâncias, grau de dificuldade, 
entre outros.

U
Ungulados: antiga divisão dos mamíferos 
que englobava os animais que possuíam 
cascos. A nível científico, esta classificação 
divide-se atualmente em várias ordens.
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V
Veiga: campo fértil, com muito boa dis-
ponibilidade de água e solos profundos.
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the male and the female of  a species, 
which in animals may be linked with 
territorialism or mating behaviours and in 
plants may be associated with functional 
features.

T
Topography guides: promotional and 
informative leaflet usually associated with 
a hiking trail that includes information 
about the route, such as altimetry profiles, 
maps, points of  interest, useful contacts, 
distances, and difficulty level.

Tumulus: circular or oval mound of  earth 
and stones that covered a burial site 
during the megalithic culture.

U
Ungulates: the former division of  
mammals that included animals that 
had hooves. At a scientific level, this 
classification is now divided into several 
orders. 

V
Vital area: area of  a habitat used for 
food, shelter and reproduction of  specific 
organisms.

W
Wingspan: greatest distance between 
the tips of  the wings of  a bird.
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   : Male.
   : Female.
A
Arthropod: invertebrate animal with 
an exoskeleton and several pairs of  
articulated limbs (e.g. insects, spiders and 
crustaceans).

Avifauna: bird wildlife. 

B
Biodiversity: variety of  organisms 
in one location and their ecological 
interactions. At a regional scale, we can 
consider biodiversity as the totality of  
genes, species and ecosystems in that 
region.

C
Caminhos de Santiago: routes to 
Santiago de Compostela dating from the 
ninth century.

Castro: Iron Age settlement, usually with 
circular structures made of  stone

Coniferous: evergreen trees with 
needle-shaped leaves, cone-shaped fruits, 
and exposed seeds (e.g. pine), widely 
used in forest production for their timber, 
pulp and resin extraction.

E
Echolocation: natural ability that some 
organisms have to detect the position or 
distance of  objects using ultrasound.

F
Fauna: all the animals living in any 
particular region or time.

Flora: all the plants living in any particular 
region or time.

Fry: juvenile fish.

G
Gastropod: molluscs such as snails and 
slugs.

Geophytes: plants that only appear 
at the soil surface during favourable 
growing seasons, thus avoiding exposure 
to adverse conditions.

Granary: usually a structure of  stone and 
wood, which allows corn and other cereals 
to dry and be preserved since it is kept 
away from rodents.

Granite outcrop: exposed granite rock 
by erosion of  soil that covered it.

H
Hatching: opening of  the incubated egg, 
after the full development of  the embryo.
 
Hermitage: religious retreat built in a 
secluded area.

Herpetofauna: reptiles and amphibians.

Hiking: walking outdoors in natural 
environments.

I
Iberian endemic species: species that 
only exist in the Iberian Peninsula.
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J
Jacobin: theme associated with the 
“Caminho de Santiago” due to the 
Latin name of  St. James the Apostle 
(Jacobus).

M
Macroinvertebrates: small 
invertebrates such as annelids, molluscs, 
crustaceans and insects (or their larval 
stages), which live in water and a source 
of  food for many animals.

Mamofauna: mammalian wildlife

Marking: regulatory marks used to 
define the path of  a pedestrian trail 
through four distinct signs: the right 
track, the wrong track, turn left and turn 
right. These signs are normally painted in 
rocks and sign posts made of  wood using 
water-paint (or other paint non-harmful 
to the environment). In some mountain 
routes the marking may consist of  small 
stone structures made by shepherds 
(Mariola in Portuguese).

Maronesa cattle: breed of  cattle native 
to the region of  Tras-os-Montes, used for 
agricultural work and meat production

Medieval Necropolis: set of  graves or 
cemetery of  medieval times.

Megalithic Monument: large stone 
structure, such as a dolmen, that might 
have been used for different purposes 
(e.g. cult of  fertility or funerals).

Micromammals: small mammals such 

as rodents and insectivorous (e.g. mice, 
shrews and moles). 

N
Natura 2000 Network: European 
network resulting from the implementation 
of  the Birds and Habitats Directives, aimed 
for the conservation of  rare, threatened 
or vulnerable habitats and wildlife species 
inthe European Union.

Nidifugous: species that leave the nest 
at birth.

P
Phytosociology: study of  the 
characteristics, relationships and 
distribution of  natural communities of  
plants

R
Red Book of Vertebrates for 
Portugal: document used in nature 
conservation that defines the status of  
vertebrate species in Portugal.

Riparian gallery: terrestrial vegetation 
associated with a watercourse. Most 
common species are willows, alders, 
poplars, ash and, at higher altitudes, 
birches.

S
Scavenger:  which feeds on corpses of  
other animals.

Sexual dimorphism: marked 
distinction in physical appearance between 
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Pedro Martins/Ecovisão

The Birds of  Prey Interpretative Trail is a 
renovation of  the old “Pontido Trail” (PR14), 
and it begins at Lugar do Castelo. Here, 
an old castle dominates the landscape of  
the valley of  the river Corgo. These old 
castles, which date from the IX to the XI 
century, were built at high strategic 
positions, such as rocky outcrops, where the 
walls were built by overlaid stones without mortar.

Along the first 600 m of  the route, the path 
crosses a brushwood area dominated by broom 
(Cytisus spp.) alternated with oak groves 
(Quercus spp.). Later that path enters a wild 
pine forest (Pinus sylvestris). At the beginning 
of  this pine forest you can find an observatory 
where you can interpret this habitat further.

After walking 2.5 km under these great 
resinous trees the landscape changes again to 
brushwood alternated with pine trees. Down the 
slope, towards the valley of  the river Corgo, we 
can see fertile farmlands with typical riparian 
trees. Walking further 2.5 km, we reach an area 
where it is possible to observe the circular flight 
of  birds of  prey that use convection currents 
to hover above ground. Afterwards, you enter 
the narrow streets of  the village of  Pontido, 
shaded by traditional old stone houses. 
Passing the last houses of  the village, you start 
going up for some meters to the rocky outcrop 
supporting the Castle, coming back to the 
starting point.



Lugar do Castelo.

The trail flanked by Lawson’s Cypress 
(Chamaecyparis lawsoniana) and Pedunculate oak 
(Quercus robur).

Pine forest with Pinus sylvestris .Valley of the river Corgo.

Castle of Aguiar. 

The first meters of the trail.

Six views on the route



Interpretative panel

Wildlife observatory

Right way

Wrong way

Left

Right

Starting point

Technical Information
Name: Birds of  Prey Interpretative Trail
Type: Short Distance Circular Route
Promoter: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Location: Village of  Telões 
Scope: Ecological and Landscape
Begin/End: Lugar do Castelo
Distance: 8.5 km
Lowest point: 740 m
Highest point: 963 m
Difficulty: Easy
Recommended Season: All year

Birds of Prey Interpretative Trail

Distance

Al
ti

tu
de



Starting point

Birds Of Prey Interpretative Trail 



The Riparian Ecosystems Interpretative 
Trail is a renovation of  the old “Corgo 
Valley Trail” (PR8). This Trail, with 8.3 
km, begins at the old railway line. It 
crosses meadows and farmland divided by 
hedgerows and traditional stone 
walls which are characteristic of  the 
valley of  the Corgo River. This part of  the 
Trail matches the original Portuguese 
pilgrimage pathway to Santiago de 
Compostela. However, we walk on the 
opposite direction until reaching the 
Hermitage of  S. Gonçalo, one of  the 
Saints included in the Jacobin theme. 
After walking another kilometre you 
will reach the village of  Gralheira. 
Along this path it is possible to watch 
the Maronesa breed of  cattle grazing.

Walking 2 km further through fields 
scattered with oaks and cherry 
trees, you arrive at the village of  
Tourencinho, where you start going up 
the slope, through an old pedestrian path. 
At this point pay special attention 
to the signs painted on the rocks to 
avoid walking away from the route and 
getting lost, especially during foggy days.

Along this part of  the Trail, which is 
dominated by brushwood, you cross 
some mountain streams which feed the 
greenish meadows as they flow into 
the river Corgo. When you arrive at the 
wide forest path, you start the slow 
descent to Zimão enjoying a privileged 
view over the river Corgo as you travel 
back to the point where the route started.



The trail in Tourencinho.

Granite outcrop.

Maronesa cattle breed. 

View over the river Corgo.

Hermitage of São Gonçalo. Stream in Chã de Vales.

Six views on the route





Technical Information
Technical Information
Name: Riparian Ecosystems Interpretative Trail
Type: Short Distance Circular Route
Promoter: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Location: Village of  Telões 
Scope: Ecological and Landscape
Begin/End: Entering of  the Village of  Zimão (EM1165)
Distance: 8.3 km
Lowest point: 670 m
Highest point: 859 m
Difficulty: Moderate
Recommended Season: All year

Riparian Ecosystems Interpretative Trail

Interpretative panel

Wildlife observatory

Right way

Wrong way

Left

Right

Starting point

Riparian Ecosystems Interpretative Trail
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Pedro Martins/Ecovisão

The Water Mammals Interpretative Trail is a renovation of  the old 
“Alvão Trail” (PR4). This 5.3 km long trail is mainly formed by rural 
pathways that surround the dam of  Falperra and the Torno River.

After walking 500 m from the beginning of  the route you can find the 
Hermitage of  Sra. Da Luz. Passing the Hermitage, you enter into a 
relatively plain and wet area containing meadows for cattle. After 2 
km, you cross the Torno River where you can observe riparian trees 
such as birch, willow, ash and alder.

Following the Trail for another kilometre you reach a rocky area, 
where you can see a clear change in the landscape, which is now 
dominated by broom and oak groves.

Crossing the Torno River once more, you will reach a paved road that 
will lead you to the artificial lagoon which was built in the 1940’s. 
Here you will find a wildlife observatory. With some silence and luck 
you might be able to watch aquatic birds and mammals that give the 
name to this Trail. 
Following the path along the dam, where it is possible to observe 
wild pines and birches, you will reach the starting point of  the route.



Natural habita – riparian birch.

Hermitage of Sra. da Luz. Dam of Falperra.

The trail near the river Torno. Pine forest with Pinus sylvestris.

Area of grassland.

Six views on the route





Technical Information
Name: Water Mammals Interpretative Trail
Type: Short Distance Circular Route
Promoter: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Location: Villages of  Soutelo de Aguiar, Afonsim and
Lixa do Alvão 
Scope: Ecological and Landscape
Begin/End: Dam of  Falperra 
Distance: 5.3 km
Lowest point: 734 m
Highest point: 963 m
Difficulty: Easy
Recommended Season: All year

Water Mammals Interpretative Trail

Interpretative observatory

Wildlife observatory

Right way

Wrong way

Left

Right

Starting point

Water Mammals Interpretative Trail
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The Mountain Heathlands Interpretative Trail is 
a renovation of  the old “Sra. da Conceição Trail” 
(PR3), This Trail, with 11.9 km, is mainly formed 
by rural pathways. Starting near the centre of  
the village of  Vila Pouca de Aguiar, you head up to 
the Sanctuary of  Nossa Senhora da Conceição. 
Afterwards you follow through meadows dotted with 
oak trees until reaching the Hermitage of  São Jorge.
Crossing the EN212 you then reach the village of  
Guilhado, where you have to follow the path that 
goes through the Wind Turbine Park in Negrelo and 
Guilhado. Following a stop at the bird 
observatory, where you can learn more about some typical 
species living in the mountain heathlands, you 
continue along the route heading towards the rural 
centres of  Freiria and Montenegrelo. Passing the last 
houses of  the village of  Montenegrelo, you start going 
downhill for about 3 km, through brushwood and oak 
groves, returning to the starting point of  the route.



Hermitage of S. Jorge. Traditional rural architecture.

Ancestral farming practices. The trail going through the wind farm of Negrelo 
e Guilhado.

Maronesa cattle breed. Traditional granary in Freiria.

Six views on the route



Mountain Heathlands Interpretative Trail



Technical Information
Name: Mountain Heathlands Interpretative Trail
Type: Short Distance Circular Route
Promoter: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Location: Villages of  Vila Pouca de Aguiar and 
Soutelo de Aguiar 
Scope: Ecological and Landscape
Begin/End: Near the Chapel of  The Lord (Capela do 
Senhor), Vila Pouca de Aguiar
Distance: 11.9 km
Lowest point: 766 m
Highest point: 1076 m
Difficulty: Hard
Recommended Season: Spring

Interpretative panel

Wildlife observatory

Right way

Wrong way

Left

Right

Starting point

Mountain Heathlands Interpretative Trail

Al
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Distance

Mountain Heathlands Interpretative Trail



After passing the last houses of  the village of  Pontido, 
head 500 m uphill towards the Lugar do Castelo. From this 
point onwards this route overlaps with the Birds of  Prey 
Interpretative Trail for about 1.3 km, in an area of  
thickets and oak trees. After arriving at the wild pine 
forest turn right to enter the Wolf  territory. Then you will 
need to travel 2.5 km towards the village of  Povoação and 
then onwards to Gouvães da Serra for a further 1.3 km.
Along the way are two observatories, where apart from 
typical birds and mammals from the region, with some luck 
you can glimpse a wolf.

From Gouvães da Serra you walk 7 km heading to 
Outeiro and passing by Alto dos Carris. This area is a typical 
mountain landscape, where rocky outcrops, brushwood and 
oak groves predominate.

From Outeiro, you walk towards Souto. After arriving in 
Souto, you then need to complete the remaining 2.5 km that 
will lead you again to the Church of  Telões where the route 
began. Along the last part of  this Trail you will pass through 
several crop fields.

Seis olhares sobre o percurso



Medieval necropolis in Bouça de Pardieiros 
(village of Povoação).

The trail going through a pine forest (Pinus 
sylvestris).

Granite outcrops with mountain heathlands. Goats.

The trail going  through meadows and woods, 
close to the village of Povoação. 

Fields near Souto.

Six views on the route



Wolf Interpretative Trail



Technical Information
Name: Wolf  Interpretative Trail
Type: Short Distance Circular Route
Promoter: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Location: Villages of  Telões and Gouvães da Serra
Scope: Ecological and Landscape
Begin/End: Church of  Telões 
Distance: 18.8 km
Lowest point: 688 m
Highest point: 1131 m
Difficulty: Hard
Recommended Season: All year

Interpretative panel

Wildlife observatory

Right way

Wrong way

Left

Right

Wolf Interpretative Trail

Starting point

Wolf Interpretative Trail
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The Veronica micrantha Interpretative Trail is a renovation 
of  the old “Soutelo Trail”. Starting at the Church, the route 
crosses the village of  Soutelo de Aguiar. Afterwards the 
route extends itself  for 1.4 km through an area of  chestnut 
and oak trees, followed by wet meadows.  Here you start to 
catch a glimpse of  the Aguiar Castle.

At the foot of  the hill where the Castle is located, the 
surrounding landscape is very beautiful. Here you will 
find a wildlife observatory from which you can observe 
mammals such as roe deer (Capreolus capreolus), rabbits 
(Oryctolagus cuniculus), and hedgehogs (Erinaceus 
europaeus), or birds such as common buzzards (Buteo 
buteo), tawny owls (Strix aluco), redstarts (Phoenicurus 
spp.), African stonechats (Saxicola torquatus), great tits 
(Parus major).

Continuing the route for another kilometre surrounded by 
oak trees, you meet the old streets of  the village of  Pontido.  
Afterwards you continue the route through a vast meadow 
dotted with oak and chestnut woods until you reach the 
village of  Fontes. Here begins the final 1.2 km that will bring 
you back to the starting point, next to the Church from de 
Soutelo de Aguiar.



Typical granary.

The trail near the village of Fontes.

Church of Soutelo de Aguiar.

The trail passing in an area of oaks.Chestnut trees (souto in Portuguese) are of major 
importance for the region, and are linked with the 
name of Soutelo de Aguiar.

Donkey breed of Miranda.

Six views on the route





Technical information
Name: Veronica micrantha Interpretative Trail
Type: Short Distance Circular Route
Promoter: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Location: Soutelo de Aguiar and Telões
Scope: Ecological and Landscape
Begin/End: Church of  Soutelo de Aguiar
Distance: 8.7 km
Lowest point: 688 m
Highest point: 834 m
Difficulty: Moderate
Recommended Season: Spring

Interpretative panel

Wildlife observatory

Right way

Worg way

Left

Right

Starting point

Veronica micrantha Interpretative Trail

Al
ti

tu
de

Distance

Veronica micrantha Interpretative Trail





Useful Contacts:

Council Offices of  Vila          (00351) 259 419 100

Pouca de Aguiar

VitAguiar, E.M.                     (00351) 259 403 133

Fireman of  Vila Pouca          (00351) 259 419 140

de Aguiar                       

Tourism Office                      (00351) 259 417 043

SEPNA (SOS Environment)    (00351) 808 200 520

National Emergency (SOS)    (00351) 112

SOS Forest (in case of  fire)   (00351) 117

http://www.cm-vpaguiar.pt

http://www.vitaguiar.pt
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Your contribution is essential

- If  you see a column of  smoke, contact with the 
authorities immediately through the phone 
numbers 117 or 112 – in case of  fire a rapid 
response is likely to avert disastrous consequences; 
- Park your car at designated locations, so as not to 
obstruct access in an emergency. 
- Do not light fires in the forest - take your lunch 
already prepared;
- Do not dispose of  waste - glass, for example, may 
cause fires through the magnifying glass effect ;
- If  you do see somebody depositing rubbish, 
building fires, or carrying out any other actions which are 
potentially harmful to the environment and the safety of  
persons or property, alert the authorities immediately!

If caught in a fire:

- Do not panic;
- Communicate with the authorities, following their 
instructions;
- Head out without delay to a safe area such as a 
village or a main road, preferably by choosing an area 
upwind of  the fire;
- Do not go to the tops of  hills and mountains, flames 
and smoke rise rapidly;
- Avoid locations with large amounts combustible 
materials particularly if  they are situated close to the 
fire;
- In the presence of  smoke, protect your mouth and 
nose with a wet cloth, so it easier to breathe.
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Good hiking practice

- Plan routes carefully, not forgetting to check 
weather conditions and topography guides.

- Check the estimated duration of  the walk 
and take into account personal circumstances 
in order to complete the course before dark.

- Always walk accompanied and ensure that 
information regarding the walk is left with a third 
party. Furthermore it is best to agree a time at 
which you will contact the third party to confirm 
that you have arrived safely at the end of  your walk.

- The rate of  movement of  the group should be 
planned as being at the speed of  the slowest 
person, which should walk at the lead of  the group.

- Some points of  interest may be located outside 
the main route. After your visit, you should return 
immediately to the main route by following your own 
footsteps back along the trail.

- Pay special attention to wet or icy surfaces.

- Drink plenty of  fluids, preferably water. 

- Use footwear and clothing appropriate to the 
weather conditions.

- Avoid making noise or actions that disturb the 
local environment.

- Observe wildlife from a distance, preferably with 
binoculars. 

- Do not pick plants or rocks. 

- Respect private property - leave doors and gates 
as found. 

- Deposit garbage only in appropriate locations.



There are different types of  equipment that allow hikers to find their way. 
Traditionally this was carried out using military cards and a compass, which presupposed some 
basic navigation skills. Currently there is the widespread use of  GPS devices, with the routes of  
virtually all existing national trails available on internet pages of  councils and forums.

A route with regulatory marking, possibly complemented with vertical information signs (e.g. to 
indicate points of  interest or less identifiable directions), shall be liable to be covered in full by an 
inexperienced walker without the aid of  GPS or mapping.

This marking consists of  a code made up of  four symbols and specific colours. The colours code 
for long distance routes (GR) are red and white, for short distance routes (PR) are red and yellow, 
and for local routes (PL) are green and white.
 

Note: It should be remembered that in a situation 
where you are not sure which route you should follow, or 
in heavy rain or fog, the simplest solution is to return by 
following your own footsteps back along the same route!

Long Distance Route 

Right way Wrong way

Change of  direction

Left Right

GR Short Distance RoutePR

Change of  direction
Right way Wrong way

Left Right

Short Distance Route (PR) temporarily going though 
the path of  a Large Distance Route (GR)

Change of  direction

Left Right

Local Route PL

Local Route (PL) temporarily going though the path of  a 
Long Distance Route (GR)

Local Route (PL) temporarily going though the path of  a 
Short Distance Route (PR)

Right way Wrong way
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Orientation

The hiker may also find additional vertical signs with directional arrows, information panels about 
location, altitude, beginning of  route or places of  interest, as well as interpretive panels.

In trails with ecological interest it is possible to find along the route purpose built wildlife 
observatories, such as those found in the trails belonging to the Network for the Interpretation of  
Natural Spaces of  the council of  Vila Pouca de Aguiar. 

These structures seek to conceal human presence to allow a better observation of  the fauna, and 
interpretive panels are fitted inside the observatories to help walkers identify some of  the most 
emblematic species of  the region.

In the Network for the Interpretation of  Natural Spaces of  the council of  Vila Pouca de Aguiar 
there are six Short Distance Circular Routes marked in both directions according to the established 
regulations and signed with red and yellow marks. These trails are described in detail in the 
following subchapters of  this Atlas.
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The choice of route - the following 
information is fundamental to help a 
beginner to choose the trail and can be found in 
technical cards available in topography guides. 

Scope
Ecology: when the aim is to visit an area of  high 
natural value;
Landscape: when the aim is to observe the 
surrounding landscape, such as forests, 
mountains, rivers, rural areas, etc;
Historical heritage: when the aim is to explore 
the local historical heritage, such as castles and 
fortifications;
Cultural: when the aim is to learn about local 
ethnography and architectural heritage. 

Distance 
Local route (PL): very short, never exceeding 
10 km, generally over 50% of  the trail is 
located in urban areas, historical centres or 
works as the access to a particular point of  
interest;
Short distance routes (PR): are the most 
common trails with a length of  up to 30 km, 
which does not exceed a day of  walking;
Long distance route (GR): all trails have more 
than 30 km, which may span over several 
countries (e.g. pilgrimage routes to Santiago 
de Compostela).

Type 
Linear (or open): the starting and arrival points 
do not match. Usually these trails connect two 
locations, or allow you to walk to a point of  
interest. It is the most common form of  a long 
distance route;
Circular (or closed): the starting point meets 
the arrival point. This trail allows you to return 
to the beginning of  the route without repeating 
any part of  the path and without the need to 
find return transport.

Difficulty
Easy: well marked route, relatively flat, which 
does not exceed 3 hours of  walking. The FCMP 
subdivides this classification into Very Easy and 
Easy;
Medium (or moderate): up to 4 hours of  
walking, which requires some level of  fitness. 
Some sections of  the path may be uneven but 
there are no major difficulties;
High (or difficult): long distance route, 
requiring more than four hours walking. Some 
parts of  the path may be more rugged with 
steeper slopes or more tricky sections. These 
routes do not require a deep knowledge of  
climbing or mountaineering, nevertheless are 
not suitable for the elderly, children, or adults 
with very little hiking experience.

Duration
To calculate the duration of  a route you need 
to consider the route length, changes in 
altitude and the need for rest periods. For many 
routes you can find an estimate of  the walk 
duration in topography guides and information 
panels. However, these estimates are somewhat 
subjective since walking speed varies widely 
between walkers, who may have different levels 
of  experience, fitness and their own reasons as 
to why they are walking (e.g. leisure, sports, 
photography, etc.). In groups of  walkers, 
the pace is always set by the slowest walker.

Equipment

Note: the features listed above are 
not exhaustive and may vary between 
countries and classifications made 
by different authors. However, the 
classifications used in this atlas are the 
most common.
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Hiking does not require great expense to buy 
basic gear. In Portugal the market for this type 
of  equipment is expanding and there are many 
different products at a variety of  prices.

Footwear is of  course very important when 
hiking. Regardless of  season, the best 
option is to use mountain boots which offer 
protection for the ankles, reducing the risk 
of  sprains. These days these boots are 
quite technical, being very light with built in 
semi-permeable fibres and specific types 
of  soles for grip on different types of  
surface. They also are excellent at preventing 
dampness from perspiration, rain or snow. 
An excellent piece of  gear to complement 
mountain boots would be a pair of  gaiters 
which can be extremely valuable when walking 
through wet grass or flooded areas. These are 
basically waterproof  tubes worn over the top 
of  your boots and the bottom of  your trousers 
which prevent you legs becoming sodden. Many 
hikers also use a pair of  walking poles, similar 
to those used in skiing, as an aid to walking.

In summer, you should opt for light, 
breathable clothes, and do not forget to pack 
a hat and sunscreen particularly because the 
solar radiation becomes more intense with 
increasing altitude.

In winter, it is advisable to wear a padded 
jacket on top of  wool clothing or thick synthetic 
fleeces. Such synthetic fibbers are very light 
and keep you warm even when wet, as well as 
allowing perspiration to escape. 
It also recommended you consider 
wearing a hat and gloves, especially at very low 
temperatures or in the presence of  strong winds. 

The backpack is another vital element 

for the hiker, allowing the transport of  
supplies and food while keeping free hands. The 
tendency of  a beginner is to fill the backpack with 
unnecessary objects. Nevertheless, this should 
be kept light, contain only the essentials, 
because your bag will feel as though it is 
becoming heavier as you progress along 
your route. Thus, according to the length of  
the journey and isolation, it should contain a 
small emergency kit with a survival blanket, 
dynamo torch, energy bars, whistle, waterproof  
matches and basic first aid kit. It should also 
contain a waterproof  coat, warm sweater, water 
and snacks appropriate for the duration of  the 
walk.

The backpack should also contain items 
which will help you get the most out of  your 
hike, such as binoculars, a camera, and 
field guides. Now you can see how your 
backpack could easily start to feel quite heavy!
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With an increasing number of  participants, hiking, 
more than a sport, is a form of  active tourism. This 
activity promotes visits and the interpretation of  the 
biodiversity of  natural areas, as well as the culture 
and history of  rural populations.

Hiking is beneficial in terms of  local development, 
nature conservation and environmental education. 
However, hiking routes which are not properly 
planned and implemented can cause problems 
including accidents, erosion, invasion of  private 
property, disturbance of  fauna and flora and 
littering. We would like to highlight some tips and 
examples of  best practice that every hiker should 
meet.

Nationally, a wide variety of  footpaths are 
available (regulated by the Camping and 
Mountaineering Federation of  Portugal - FCMP). 
Each path has its own characteristics and so 
footpaths are classified according to their scope, 
length, shape and degree of  difficulty. This wide
 variety of  paths means that it is possible for anyone 
of  any age or fitness level to find suitable hiking trails.
The starting point is the choice of  routes you want to 
walk in the region that you wish to visit. These should 
be chosen according to the ages of  your group 
members, their fitness levels and past experience of  
hiking. To choose the walking routes, hikers should 
find information about the trails in topography and 
nature guides, which are available in the councils, 
tourist offices, tour operators, clubs and associations.



Quick start guide to hiking
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Bird of Prey Interpretative Trail
(PR14)

Water Mammals Interpretative Trail
(PR4)

Wolf Interpretative Trail (PR2)

Veronica micrantha Interpretative 
Trail(PR1)

Mountain Heathlands Interpretative 
Trail (PR3)

Riparian Ecosystems Interpretative 
Trail (PR8)

Altimetry



The first trails were implemented in France during the post-war period in the 

late 1940s. In Portugal, the first marked trails were created in the 1980s.

Hiking is the best way to enjoy nature, allowing a direct interaction between the 

hiker and their surroundings. This level of  interaction depends almost exclusively 

on the person’s behaviour, which involves silence, pace and choice of  resting places.

The areas where the trails were created reflect the local culture and 

historical heritage. Moreover, due to their rich fauna and flora the trails are 

vital for the conservation of  the local biodiversity. Consequently, it is 

intended that the hiker contributes to the preservation of  the area through the 

ecological and healthy activity of  walking and interpretation of  the natural 

environment.

The Council Network of  Routes at Vila Pouca de Aguiar is the widest network of  signed 

paths in the country, including 14 short distance routes (PR), a long distance route 

(GR), an equestrian route (PE) and a route for bicycles (PC).

Six of  the pedestrian paths of  Short Distance Circular Route were renovated to 

become the Network for the Interpretation of  Natural Spaces. These paths allow a 

better interpretation of  the natural, archaeological and ethnographical heritage of  the 

region through interpretative panels, wildlife observatories and guides to help visitors.

Network for the Interpretation of Natural Spaces



 
Notes: Makes a very fast and noisy escape in the middle 
of  dry leaves.

Large psammodromus
Species: Psammodromus algirus
Family: Lacertidae
Length: Up to a maximum of  30 cm
Diet: Insects and spiders
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)
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Iberian Emerald Lizard
Species: Lacerta schreiberi
Family: Lacertidae

Length: Up to a maximum of  30 cm

Diet: Invertebrates, gastropods, fruit and small lizards 

Occurrence: Iberian endemism

Conservation status: Least Concern (LC)
 
Notes: During the breeding season males acquire a 
strong blue Colour on the head. When threatened this 
lizard does not hesitate to dive in water.
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Notes: Has a reddish-brown colour (very different from the common green frog), 
which allows good camouflage in its main habitat – mountain rivers.

Iberian Frog 
Species: Rana iberica
Family: Ranidae
Length:
  : 3 to 4 cm
  : 4 to 5 cm
Diet: Small invertebrates, especially arthropods and gastropods
Occurrence: Iberian endemism
Conservation status: Least Concern (LC)

Gold - striped salamander 
Species: Chioglossa lusitanica
Family: Salamandridae

Length: 12 to 15 cm

Diet: Very small invertebrates

Occurrence: Iberian endemism

Conservation Status: Vulnerable (VU)
Notes: The presence of  this species in mountain streams with relatively cold water 
is a good indicator about the status of  the ecosystem. When threatened it can drop its 
tail, which regenerates. 
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Notes: Easily identifiable by a ventral pattern of  yellow with black squares.

Viperine water snake 
Species: Natrix maura
Family: Colubridae
Length: Up to 1 m for adult females (males are smaller). Juveniles have 
around 20 cm
Diet: Amphibians, small fish, insects and gastropods
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)
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Reptilian and amphibian life

In Vila Pouca de Aguiar, the herpetofauna (group of  reptiles and amphibians) is very diverse. 
Once the region has ideal conditions for the survival of  these species, it is not surprising to 
find endemic species such as the gold-striped salamander, the Iberian emerald lizard and the 
Iberian frog. This is mainly due the local vegetation, which is largely formed by coniferous forests, 
mountain heathlands, meadows and farmlands. This wide variety of  vegetation offers shelter and 
insects in abundance, which is the main source of  food for many reptilian and amphibian species. 
Moreover, the local rivers and mountain streams are crucial to the conservation of  such animals.

Some species that occur in Vila Pouca de Aguiar are highly sensitive to water quality and to the 
conservation of  riparian margins and galleries. Discharges of  pollutants, flow alterations for 
irrigation or flood control, or destruction of  the riparian gallery to increase agricultural land, impair 
the conservation status of  these species.



Species: Vulpes vulpes
Family: Canidae
Biometrics:
Head / Body: 50-75 cm
Tail: 40 cm
Weight:
   : 6 kg
   : 5.2 kg
Diet: opportunistic carnivore (also scavenger)
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)

Red fox

The fox has a reddish-brown coat, with an off-white belly, which extends to the face and muzzle. Its 
large tail is usually greyer than the back, with the exception of  its white tip. During the spring the 
fox moults and the coat becomes browner.

With a reputation for being “sly and opportunistic” this species is perfectly adapted to a wide 
variety of  habitats, including urbanized areas, which justifies its wide distribution at the continental level.

Its diet is diversified, depending mainly on the availability of  food. In addition to their hunting skills, 
they can also feed on eggs, small birds, insects, worms and dead animals. In urbanized areas they 
often scavenge food in barns and rubbish bins. When food is abundant, foxes store it for 
consumption in leaner times.

Foxes have a keen sense of  smell, hearing and vision because their activity is mainly nocturnal and 
crepuscular. During the day they rest in their burrow.

The adults are usually solitary, only forming couples during the breeding season in early winter, 
when the males become very territorial. The cubs are born after a gestation of  52 or 53 days, and 
the male stays with them for a while to teach hunting techniques.
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Pyrenean Desman

The Pyrenean Desman is a small insectivorous mammal, which occurs in northern and central 
Iberian Peninsula and the Pyrenees. In Portugal, it is estimated that its population is less than 10,000 
individuals. Its habitat corresponds strictly to the riparian gallery in shelters dug into the banks 
of  watercourses which contain cold water and high levels of  dissolved oxygen.

Species: Galemys pyrenaicus
Family: Talpidae
Biometrics:
Head / Body: 11-16 cm
Tail: 14 cm
Weight: 50 to 70 g
Diet: Aquatic macro-invertebrates
Occurrence: Resident
Conservation Status: Vulnerable (VU)
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The Pyrenean desman presents a fusiform body, with a trunk-shaped snout 
and no neck. The forefeet are poorly developed, yet have very strong nails. In 
turn, the hind legs have been developed for swimming and have webbed feet, 
demonstrating their perfect adaptation to the aquatic environment. The 
Pyrenean desman also has secreting glands, which allow them to waterproof  their 
coat with an oily substance for thermal insulation against the cold mountain waters.

They are solitary animals with population densities of  approximately 5 individuals 
per km. They capture prey in water and feed on the riverbank mainly at night time. 
The speed and agility they show in water contrast with their enormous difficulties of  
movement in the land.

The Pyrenean Desman has a lifespan of  four years and acquires sexual maturity when 
they are one year old. They mate between January and May, and normally four pups are 
born following a gestation period of  four to five weeks. Weaning also occurs four to five 
weeks later. These animals are not able to dig dens in the riverbanks; therefore they nest 
in natural cavities made by exposed roots or in abandoned burrows of  other mammals.



Generally, bats are social animals that form colonies whose size depends upon the 
particular ecological requirements of  the species. The colonies may be formed from twenty to 
thousands of  individuals. However, some individuals may hibernate alone or in small groups.

Bats can live in very distinct habitats, such as caves, mines, roofs, boxes for 
window blinds, bridges, tunnels, cavities in tree trunks, and cracks in rocks. Some 
species use strictly one habitat, while others may use several. For example, some 
species use cavities in trees for reproduction, but hibernate in underground bunkers.

Mating occurs between autumn and early winter. However, fertilization occurs only in more 
favourable seasons with sperm being stored in the uterus throughout the hibernation period 
except for the common bent-wing bat (Miniopterus schreibersi) whose reproduction occurs in spring.

Tunnel in the Roman Mining Complex of Tresminas.
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Usually each female only has one pup per year. Nevertheless, this low birth rate is 
compensated for by the bats with a high longevity, with lifespan being as long as 30 years.

The council of  Vila Pouca de Aguiar has important conservation sites for bats, such as hardwood 
forests and underground shelters at the Roman Mining Complex of  Tresminas. Local studies have 
identified at least four genera of  bats in the region: Myotis, Rhinolophus, Pipistrelle, Plecotus.

Tresminas, with nearby oak woods, underground galleries, and cracks in the craters of  the open 
pit mining, is a place of  excellence for bat conservation.

The most endangered species in Portugal and Europe are those that live in caves due to the 
destruction of  shelters which occurs during construction work for hydroelectric projects.
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Bats, belonging to the order Chiroptera 
(Greek: kheir = hand, pteron = wing), 
are the only mammals capable of  flight 
because their hands (commonly known 
as a wing) are adapted for this purpose. 
Bats, despite having good vision, they 
have nocturnal or crepuscular habits due 
to the unusual ability of  hunting in total 
darkness using echolocation.

Worldwide there are over 1100 species of  
bats, of  different habits and sizes. 
Depending on the species, their wing span 
can vary between 5 cm and 2 m. With the 
exception of  the Polar Regions, there are 
bats in almost all habitats throughout the 
globe. They also have an extremely varied 
diet feeding on arthropods, fruits, seeds, 
nectar, pollen, leaves, small vertebrates 
and even blood in the case of  the vampire
bat.

Horseshoe Bat (Rhinolophus sp.).

Mouse-eared bat (Myotis sp.).

58



Bats

In Portugal, there are 27 species of  bats, two of  which can only be found in the Atlantic islands. 
Although widely unknown to the general population, bats constitute about 40% of  terrestrial 
mammal species in Portugal. The species that occur in mainland are small and insectivorous.

Bats have high ecological and economic value as they consume large quantities of  insects (one 
animal can consume in one night the equivalent of  half  of  its weight), and deposit large amounts of  
organic waste matter in underground caves, which is crucial for maintaining these fragile ecosystems.

Long-eared bat (Plecotus sp.).

Horseshoe Bat (Rhinolophus ferrumequinum).
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European Otter

The European otter can live in any type of  aquatic habitat as long as it is in good 
condition. This aquatic mammal is found from sea level up to 1800 m altitude. The choice of  its 
habitat relies not so much with its need for hunting grounds, but with its requirement for shelter 
and breeding areas which is directly related to the degree of  conservation of  riparian gallery.

Their diet consists primarily of  fish, but also amphibians, crustaceans and even small birds, 
mammals and reptiles.

Males are generally territorial and solitary; their territories may encompass more than 
one female. Normally, females form small groups with juveniles and pups. The otters’ 
feeding habits are nocturnal or crepuscular, and they spend the day in dens. These dens may be 
dug on the river banks or the otters may use existing holes in trees and rocks near the water.

Although mating may occur throughout the year, it is most common between late winter and early 
spring so that the pups are born during the most favourable period (gestation lasts two months). 
Litters consist of  two or three pups, which are weaned after four months, staying with the mother 
for about a year.

Their fur is short and thick, dark brown in colour with shades of  grey around the belly. It is common 
to see a white spot under their chins.

The main factors threatening their conservation are pollution and the destruction of  water bodies, 
accidental capture in fishing nets, and illegal killings.

Species: Lutra lutra
Family: Mustelidae
Biometrics:
Head / Body: 60-90 cm
Tail: 30 to 40 cm
Weight:
   : 12 kg
   : 9 kg
Diet: Carnivore
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)

56



Species: Lutra lutra
Family: Mustelidae
Biometrics:
Head / Body: 60-90 cm
Tail: 30 to 40 cm
Weight:
   : 12 kg
   : 9 kg
Diet: Carnivore
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)

European hedgehog

Species: Erinaceus europaeus
Family: Erinacidae
Biometrics:
Head / Body: 20-30 cm
Tail: 2 cm
Weight:
   /  : 700 g (featuring wide variation in weight between the 
beginning and end of  hibernation)
Diet: Insectivore
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)

57

With a few thousand defensive spines lining its back, the hedgehog is unique, being the only 
mammal species in Portugal with this adaptation. The hedgehog also has the distinction of  being 
the largest insectivorous mammal.

The spikes consist of  specializations of  the hairs on the back, which have adapted to become stiff  
and sharp. The young are born spineless, but they quickly begin to grow. The underside carries no 
spines, even in adults, whose coat is brownish-grey.

Its muzzle is tapered, which is a typical feature of  insectivorous mammals. However the hedgehog 
can also feed on eggs, amphibians, fruits and seeds.

Their ears and legs are short, allowing this species to curl into a ball, exposing the spines, when 
they feel threatened. However, they can still be killed by foxes, badgers, nocturnal birds of  prey 
and even dogs.

The Hedgehog can be found in different habitats such as forests, farmlands, grasslands, urban 
gardens and parks. In general, places where they can find fresh and abundant grass.

The dens they use for reproduction and hibernation are abandoned rabbit holes, as well as holes 
in tree trunks and stone walls.
In Portugal hibernation only occurs at higher altitudes, or when there are shortages of  food.



In recent years, the wolf  population has been able to expand in Spain, in particular south of  the 
River Douro, which is a point of  optimism regarding the conservation of  this species.

Recent scientific works indicate the presence of  three or four packs of  wolves in the council of  Vila 
Pouca de Aguiar. This council of  is located in a region with three mountains (Alvão, Falperra and 
Padrela) where the wolf  has been present since ancient times. The isolation of  this area, along with 
the existence of  a significant number of  cattle has allowed the survival of  the wolf  in this region 
to these days.

The last count during 2002/2003 identified 60 packs, corresponding to about 300 wolves. These 
wolves are divided into two subpopulations apparently isolated from each other by the Douro River. 
The northern subpopulation is larger, more stable, and is in contact with the Spanish population 
(which has about 2000 animals), while the southern subpopulation is smaller, more isolated, and 
most at threat from extinction.

54



Although the wolf  is now protected by national and international legislation, and compensation 
is paid out following predation on domestic livestock, persecution is sadly still a major cause of  
mortality of  the species in Portugal. Apart from hunting aimed at the wolf, other indirect factors 
such as illegal traps set for wild boars and the indiscriminate use of  poison cause the deaths of  
several wolves per year. Human persecution locked in the remaining wolf  populations in isolated 
mountainous areas of  northern and central Portugal. Nevertheless, the destruction of  their natu-
ral habitat is also a serious threat to their survival and recolonisation. 

The forest fires that destroy vast areas which provide shelter and sites for reproduction for the wolf  
and its wild prey are a threat every summer. 

Finally, the construction of  large infrastructure, such as highways, dams and wind farms, are 
disturbances which could jeopardise the survival of  the species if  measures are not taken to 
reduce their impacts.

As the wolf  is a top carnivore for local food webs, it needs several pounds of  food per day 
to meet its energy needs. Thus, the existence of  a large number of  preys is necessary 
for the preservation of  the species in the country. Currently the density of  wild prey is not 
sufficient to maintain the existing number of  wolf  packs and so domestic prey forms the 
only viable alternative for this predator in most of  our territory. But with the decline of  graz-
ing animals in some areas of  the country, this alternative also appears to be under threat.
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As a carnivore, the Iberian wolf  is a generalist predator. An adult wolf, which has a daily 
requirement of  about 3 to 5 kg of  meet, can eat a range of  prey that varies from small rodents 
to large mammals. Despite its energetic demands, the wolf  can spend several days without eating.

Their preferred prey is wild ungulates such as roe deer and wild boar. However, due to 
habitat destruction and the scarcity of  wild prey they are forced to feed on domestic ungulates 
(e.g. goats, sheep, cattle, horses), which can make up about 80% of  their diet in this region.

The wolf  is an elusive and rare species that occurs in low density populations 
(average of  3 wolfs per 100 km2 or less). Consequently, any observation of  these 
creatures in nature is a very rare and random event. However, like any animal, it leaves 
traces of  its presence in the landscape, which can be used for their identification.

The footprints of  wolves are very similar to a large dog. Wolves do not have dewclaws on their 
hind legs as dogs do, instead they only have a fifth pad on the front paws, which nevertheless 
does not touch the ground. Their tracks are often straight, unlike dogs which constantly sniff  their 
surroundings.

Wolves mark their territories by leaving urine and droppings in strategic locations within the 
territory and its limits. These serve as a means of  communication for the animals within a pack or 
wolves of  nearby packs. Their droppings resemble those of  dogs, with the peculiarity of  having 
the hair of  their prey, which helps to identify the type of  species which are being preyed upon.

In addition to scent marks, wolves also communicate vocally using howls. These vocalisations 
allow communication over great distances, and the chorus of  a wild pack is surely one of  the most 
amazing sounds you will ever hear.
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The wolf  (Canis lupus) was originally distributed throughout the Northern Hemisphere, 
from the arctic tundra to the desert areas of  the Arabian Peninsula, through the temperate 
forests of  Europe and North America. This wide adaptability has resulted in the evolution of  
several subspecies of  wolf, from which the Iberian wolf  (Canis lupus signatus) is an example.

In 1988 this trend stabilised when the wolf  was classified as a protected species. Currently, the 
Iberian wolf  is found in the mountainous areas of  northern and central Portugal, occupying an area 
covered by the counties of  Vila Real and Bragança, and part of  the counties of  Porto, Braga, Viana 
do Castelo, Aveiro, Viseu and Guarda.

Historically, Fojos-do-Lobo is evidence that indicate the abundance of  the species in the near past. 
These structures are ancient stone traps, created by farmers to control wolf  populations, in an 
attempt to reduce the impact of  predation on livestock. There are several types of  trap and the 
Alvão Mountain is one of  the best regions in the country to observe these types of  mechanisms.
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Iberian Hare

This species has a short soft coat with a grey-brown colour on the back and a white colour on the 
belly, which extends down to the feet.

With typical crepuscular and nocturnal habits, the hare has excellent hearing and smell, which 
makes up for his poor eyesight. Unlike the rabbit, which uses burrows or holes in rocks and logs 
to hide from predators, the hare inhabits open areas. Therefore, the greater risk of  predation has 
lead to a survival strategy based on escape and speed. These animals can reach a top speed close 
to 43 mph. The hare rests in areas of  trampled grass sheltered from the wind by a bush or rock. 
When the hare goes to this resting place it changes direction repeatedly to avoid leaving a trail for 
predators. Once near the right place the animal reaches it with a big jump in the opposite direction 
of  motion it just made.

This species can have several litters throughout the year depending on food availability. Unlike 
with rabbits, hare leverets are born with fur and opened the eyes. The birth occurs on a nest 
lined with grass and fur, and the leverets stay with the mother only for three days. Afterwards the 
mother moves the leverets into separate nests, which she visits only once a day for three minutes 
for breastfeed.

The hare is highly important for local food webs since it is the prey for more than 30 species of  
mammals and birds.

Species: Lepus granatensis
Family: Leporidae

Biometrics:

Head / Body: 44-50 cm

Height of  the ears: 9.3 to 10.5 cm

Weight:

   : 2.9 kg

   : 3.3 kg

Diet: Essentially eats grasses but can also eat 

bulbs and bark 

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)
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Iberian Wolf 

Species: Canis lupus signatus
Family: Canidae
Biometrics:
Head / Tail: 140 to 180 cm
Height at withers: 60 to 70 cm
Weight:
   : 35 kg
   : 30 kg
Diet: Carnivore
Occurrence: Resident
Conservation status: Endangered (EN) 

The Iberian Wolf  has a large head, short triangular ears, and yellowish forward facing eyes. Its limbs 
are strong and robust, with only four toes on its hind paws.

Its coat is almost white in the stomach area, brown on the body, reddish-brown on the muzzle, 
and grey from the throat to the face. The back has a black stripe extending from the neck to the 
tail. The limbs vary between brown, beige and ochre, with a well defined longitudinal stripe on the 
front legs. These black stripes provide the origin of  the name of  the subspecies - signatus, which in 
Latin means the mark or sign. The coat varies seasonally, being brown in the summer but becoming 
longer, thicker and grey in the winter.

The basic social unit of  this species is the pack, which presents a clear hierarchical structure 
formed by the alpha (dominant) couple and their offspring. In Portugal, and depending on the 
time of  year, the number of  individuals per pack normally varies from two to ten, although there 
are records of  packs with 15 individuals. Pack size is dependent on the dimension of  the territory, 
availability of  prey, and the number of  wolves in surrounding packs. The size of  each pack drops to 
its lowest point during winter before the start of  the breeding season, as a result of  dispersion or 
mortality of  juveniles of  the previous litters. The maximum number of  individuals is reached during 
late summer and early fall with the birth of  new cubs.

The breeding season occurs once a year, with four to six cubs being born in May or June. The 
females are fertile during 5 to 7 days and the gestation period lasts about two months. Following 
a period of  about two years the juveniles reach adulthood and leave the pack to look for a new 
territory and a mate.

Species: Lepus granatensis
Family: Leporidae

Biometrics:

Head / Body: 44-50 cm

Height of  the ears: 9.3 to 10.5 cm

Weight:

   : 2.9 kg

   : 3.3 kg

Diet: Essentially eats grasses but can also eat 

bulbs and bark 

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)
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Red squirrel

The red squirrel was extinct in Portugal for several centuries. However, individuals from Galicia 
recolonised the territory and currently the population is in expanding towards southern territories. 
In the Red Book during early 1990’s, the species was classified as Rare (R), while its current rating 
is Least Concern (LC).

Squirrels do not show sexual dimorphism, with males and females being roughly the same 
size. Its coat varies greatly throughout the year, appearing reddish-brown in summer and 
greyish brown in winter. Generally, during autumn these animals grow larger ear-tufts.

Although well adapted to human presence, has seen by its incidence in urban parks and 
gardens, the red squirrel preferred habitat is the coniferous forest. Here you can easily 
recognize some evidence of  its presence through pine cones gnawed from the base and 
spherical nests. Normally, these nests, which are made of  twigs with the interior covered in 
grass, can be located on branches near the trunk of  large trees about 5 or 6 m above the ground.

The red squirrel is not territorial outside the breeding season, and it is common to see 
several individuals sharing the same nest during adverse weather conditions to warm each other.

The squirrels bury seeds in the soil in order to store food for leaner times, therefore have 
unwittingly contributed to the spread of  plant species.
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Species: Sciurus vulgaris
Family: Sciuridae
Biometrics:
Head / Body: 18-24 cm
Tail: 15 to 20 cm
Weight:
   /   : 220 to 400 g
Diet: Seeds, leaves, fruits, fungi, eggs and small 
birds
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)



Wild Boar

It features a very robust frame, with short limbs, a relatively narrow body and a large triangular 
head with prominent upturned canine teeth. Males are considerably larger than females and also 
have the larger canines.

The boar has at short and rigid coat whose colour ranges from dark brown to dark grey. They also 
have a mane running through the dorsal region. Juveniles up to 6 months old have a light brown 
Colouration with yellowish tones and longitudinal stripes.

The habitat of  this species, the ancestor of  the domestic pig, is very diverse, including forests of  
hardwoods, conifers, shrubs and agricultural areas. Individuals can cover large distances in one 
night to feed.

Their habits are crepuscular and nocturnal, so it is easier to see signs of  their presence than 
the individuals themselves. These signs include tracks, droppings, scratched trees and trenches 
which are dug up with their noses in search for roots, fungi and insects. In areas of  mud it is 
also possible to see these animals wallowing in it to kill and control parasites on their skin.

The hierarchical structure of  its population comprises groups of  females, juveniles and immature 
males. Generally, adult males are solitary, only approaching the groups in the breeding season. 
This season generally runs between November and January with the young being born between 
February and April. A litter can have up to seven piglets, who are breastfed for over four months.

Species: Sus scrofa
Family: Suidae
Biometrics:
Head / Body: 100 to 170 cm
Height at withers: 100 cm
Tail: 17 to 30 cm
Weight:
   : 130 kg
   : 80 kg
Diet: Omnivore
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)
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Species: Sciurus vulgaris
Family: Sciuridae
Biometrics:
Head / Body: 18-24 cm
Tail: 15 to 20 cm
Weight:
   /   : 220 to 400 g
Diet: Seeds, leaves, fruits, fungi, eggs and small 
birds
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)



The council of  Vila Pouca de Aguiar is the natural habitat of  some of  the most emblematic 
species of  mammals in Portugal. Therefore it plays a major role in the conservation of  this group of  
animals.

In the pages of  this Atlas you can find information about the Iberian wolf  (Canis lupus signatus), 
some of  its prey such as the roe deer (Capreolus capreolus) and wild boar (Sus scrofa), several 
species of  bats and aquatic mammals such as the European otter (Lutra lutra) and Pyrenean 
desman (Galemys pyrenaicus).
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otter (Lutra lutra).



Roe deer 

Mammalian Life

Its coat is a reddish-brown in summer and greyish-brown in winter, with the belly always being a 
lighter colour than the back of  the animal. The offspring have small white spots, usually until they 
are around 6 months old.

Males are distinguished from females by their kidney-shaped white anal patches; the females on 
the other hand have inverted heart-shaped patches. Throughout the year, except autumn, males 
carry antlers with a maximum of  3 points which are shed between October and November, before 
re-growing in January.

Roe deer habitat consists of  areas of  woodland, (where they shelter) interspersed 
with open meadows or agricultural fields (where they feed typically at night or dawn).

Unlike other deer the mating season begins in April/May, when competition for 
territories starts. This is followed by the breeding season which occurs during the peak of  
summer (July/August). Afterwards, an unusual adaptive mechanism known as delayed 
implantation comes into play. This process prevents the egg lodging and developing in the uterus 
until 4 to 5 months after fertilization has occurred. As a result it is possible to ensure that the 
birth of  the fawns (usually two per litter) occurs in early spring when more food will be available.
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Species: Capreolus capreolus
Family: Cervidae
Biometrics:
Head / Body: 95 to 135 cm
Tail: 2 to 4 cm
Weight:
   /   : 20 to 30 kg
Diet: Leaves, shoots and bark
Occurrence: Resident
Conservation status: Least Concern (LC)



Species: Circus pygargus
Family: Accipitridae

Length: 45 cm

Wingspan: 112 cm

Weight:

   : 270 g

   : 380 g

Diet: Small mammals and birds

Occurrence: Migratory breeder

Conservation status: Endangered (EN)

The Montagu´s harrier winters mainly in sub-Saharan Africa, visiting Europe for breeding. 
Classified in the Red Book of  Vertebrates of  Portugal, as “Endangered”, it is 
estimated that the national number of  adults does not exceed 2500 
individuals, which is approximately 13% of  the European population (excluding Russia).

Male of Circus pygargus.

Montagu´s harrier 
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Montagu´s harrier’s nest in the wind farm of Negrelo e Guilhado.

Montagu´s harrier 
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The largest percentage of  the Portuguese population 
of  Montagu´s harrier is found in the cereal plains of  the 
south, since it is a bird that hunts and nests on the ground
In the northern and central mountainous regions the 
bird habitat is heather and gorse, where some of  the 
abundant prey such as lizards (Lacerda lepida) or the 
Montpellier snake (Malpolon monspessulanus) can be 
found.

The mountain heathlands of  Vila Pouca de Aguiar are 
also important breeding sites for the Montagu´s harrier.

The main threats to the conservation of  harriers (Cir-
cus spp.) relate to the loss of  habitat, particularly as a 
result of  the decline in traditional mountain grain crops, 
intensive forestation and forest fires. In addition their 
typical mode of  flight, being near the ground level, makes 
them vulnerable to hunters.

Female Circus pygargus.



Great Spotted Woodpecker

This woodpecker has discrete habits, which makes it difficult to observe. 
However, its characteristic drumming composed of  a succession of  quick hits is 
a common and characteristic sound of  the forest areas, their preferred habitat.
 
The Great Spotted Woodpecker may be confused with the Galician Woodpecker; 
however it is noticeably bigger, has a red spot in the abdomen, and a large white patch on the 
dark wings. Males have a red spot on the nape, unlike females, who have a solid black neck.
 
In the summer months, it can be seen on the coast during large population 
movements, however throughout the rest of  the year the bird is much harder to spot. 
Its flight between trees is typically undulating as it alternates its wing beats with a drop 
flight. Horizontally its flight occurs in a straight line, generally not exceeding 30m.
 
During the spring, the couple digs a hole with approximately 30 cm, a nest which will hold 4 to 6 
eggs which are incubated alternately by both parents, which also supply the juveniles with food 
during 20 to 23 days.
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Species: Dendrocopus major
Family: Picidae

Length: 22 cm

Wingspan: 36 cm

Weight:

   /   : 85 g

Diet: Insectivore, also eats large seeds and winter berries 

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)



The Northern harrier has a relatively widespread distribution throughout Eurasia. In Portugal, 
and according to the Red Book of  Vertebrates for Portugal, there are only two populations: a 
resident population with less than 20 couples (classified as Critically Endangered) and a wintering 
population with 1000 mature individuals (classified as Vulnerable).
 
Its nesting habitat includes areas of  open land with low shrubs or young pines, dotted with 
cornfields, such as the plains of  Alentejo, and pastures of  high altitude.  

The Northern harrier is very similar to the Montagu´s harrier. The male is distinguished by the 
absence of  a black bar along the wing, typical of  the Montagu´s harrier, and has a more uniform 
silver-blue plumage. In the case of  the female, 
the distinction between the two species is more 
difficult, since in both are predominantly brown in 
colour. The female Northern harrier is larger and 
has wider wings than the Montagu´s harrier.

Northern harrier

Species: Circus cyaneus 
Family: Accipitridae

Length: 48 cm

Wingspan: 110 cm

Weight:

   : 350 g

   : 500 g

Diet: Small mammals and birds

Occurrence: Resident / Visitor

Conservation Status: 

Resident Population: Critically Endangered (CR)

Wintering population: Vulnerable (VU) 
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Species: Alcedo atthis
Family: Alcedinidae

Length: 16 cm

Wingspan: 25 cm

Weight:

   /   : 40 g

Diet: Mainly fish, but also aquatic insects, crustaceans, mollusks 

and small amphibians

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)
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Common Kingfisher

This small aquatic bird is unmistakable, due to their remarkable colouration, and their high speed 
flight often skimming over the water surface. In Portugal there are at least 25 common names for 
this species.

 The main characteristic of  its shape is a short tail that contrasts with the huge head and beak. The 
distinction between sexes is made by the lower jaw of  the beak, which is totally dark in the male 
and red in the female.

Whether in flight or perched, the contrast between the bright blue head and wings and the orange 
breast and belly is clearly visible. These colours seem even more striking when the bird is in flight 
close to the dark water surface.

Its abundance varies greatly throughout the territory; however it is more common on the coast and 
below 1000 m in altitude.

The kingfisher’s fishing strategy is careful and patient. It waits, perched on a tree branch, where it 
can rapidly dive to catch its prey, before returning to the branch to swallow the fish.

The nest is a tunnel 30 to 90 cm in length, dug by both the male and the female on the side of  
the riverbank, very close to the water surface. Incubation is carried out in shifts, and feeding of  
juveniles maintained by both parents.



Species: Alcedo atthis
Family: Alcedinidae

Length: 16 cm

Wingspan: 25 cm

Weight:

   /   : 40 g

Diet: Mainly fish, but also aquatic insects, crustaceans, mollusks 

and small amphibians

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)

Species: Alectoris rufa
Family: Phasianidae

Length: 32 to 35 cm

Wingspan: 45 to 50 cm

Weight: 500 to 550 g

Diet: Seeds, seedlings, and invertebrates (especially 

for feeding young)

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)
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Also called common partridge, it is a species highly prized by hunters. The partridge is 
unmistakable, and has a chicken shaped outline. Its feathers are reddish in colour with gray 
reflections contrasting with the lighter coloured throat. The beak, legs and feet are red. 
This species has excellent camouflage for the habitat in which it operates, preferring to hide and 
run on the ground, rather than escape in flight.
 
This bird is widely distributed but scarcer in the coastal strip. Its habitat is wooded areas, preferably 
with mosaics of  shrub and cereal crops.
 
It is a gregarious species, whose populations are organized into structured groups. 
In late winter, at the beginning of  the breeding season the flocks break up, and the 
males acquire a territorial behaviour. The males then won’t tolerate the presence 
of  other males near their nesting site, and attract the female using mating callings.
 
The clutches of  about 14 eggs are laid during the spring, with incubation carried out exclusively by 
the female for 23 to 26 days. The offspring leave the nest at birth remaining with the female. The 
flight ability occurs after 6 weeks; however the juveniles will stay with the female until late winter.
 
The main factors threatening the species is hunting, restocking hunting sites with domestic birds 
which may induce genetic disorders in the population, and the destruction of  nests at the time of  
reaping and fire.

Red-legged partridge



Commom Raven

In flight this bird can be mistaken for a bird of  prey or a crow. However, it is very 
distinctive due to its black silhouette and tail in the shape of  a wedge, as well as due 
to its flight describing large circles. Sometimes instead of  gliding, the raven performs 
truly acrobatic flights. When viewed closely, you can see the strength of  the neck and beak.
 
It has a broad distribution on the mainland; unfortunately the population has declined and is now 
at a very low density. The best locations for their observation are the most rugged areas of  the 
countryside.
 
They are birds with considerable intelligence, able to make use of  imitation and 
original techniques, such as the placing hard seeds onto roads to be broken by car tires.
 
When in flocks, which are rare in Portugal given the low population density, its hierarchical 
structure is rigid and well defined. Usually couples are monogamous, staying together through life.
 
Nesting occurs in mountainous areas, on cliffs or large trees, the nest being 
composed of  branches, earth and moss, with an area of  grass, moss and wool, which 
is often taken from thorns and barbed wire having been left by livestock. The eggs are 
incubated by the female, who is fed by the male during this process. Juveniles become 
independent 3 to 4 weeks after hatching, but they can stay with their parents for a longer period.

Species: Corvus corax
Family: Corvidae

Length: 64 cm

Wingspan: 135 cm

Weight:

   : 1,3 kg

   : 1,1 kg

Diet: Omnivore, feeds on carcasses, eggs, seeds, 

invertebrates, small animals, and can store food in times 

of  plenty

Occurrence: Resident

Conservation Status: Near Threatened (NT)
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Great Cormorant

Also known as great black cormorant, the great cormorant is an aquatic bird of  
considerable size. Its black silhouette contrasting with the yellow beak makes it unmistakable.

The only similar bird is the crested cormorant, a resident species, which is smaller and lacks the 
white spots on the face and flanks, which the Great Cormorants gains at the end of  the winter 
season.

The national population is wintering, and they are most commonly observed during the months 
of  September to April. However it is possible to observe juveniles during the spring and summer.

Being an aquatic bird, it may be found in different habitats. However, it prefers coastal 
waters and large water bodies. In mainland, they are primarily associated with large 
rivers, lagoons or artificial water bodies, as the Falperra dam in Vila Pouca de Aguiar. 
Here they can be seen diving (as they are excellent swimmers) to capture their prey, or on 
the banks drying their long wings in the sun, because their feathers are not waterproof.

Species: Phalacrocorax carbo

Family: Phalacrocoracidae

Length: 90 cm

Wingspan: 145 cm

Weight:

   : 2.5 kg

   : 2.1 kg

Diet: Mostly fish but also crustaceans, mollusks 

and amphibians

Occurrence: Wintering

Conservation status: Least Concern (LC)
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Barn owl

The marshes and traditional agricultural fields located around the rural areas are 
essential for the conservation of  some species of  nocturnal birds of  prey such as the barn owl 
and the tawny owl. Shelter and food are provided by human the occupation of  the area, as these 
birds use human constructions as well as their own forests for refuge and breeding. These birds 
hunt in the fields and marshes around the inhabited areas providing an important service to 
agriculture through the control of  rodent pests such as the wood mouse (Apodemus sylvaticus).
 
The barn owl is distinctive because of  its call and its white and yellow heart-shaped face, 
surrounding great black eyes. These nocturnal predators are well adapted to hunting, having 
excellent night vision, requiring only 10% of  the light that a human would need in the dark. 
Simultaneously, they have the ability to rotate their necks through 270°, which compensates for the 
fact that the eyes are in a fixed position.
 
Their flight is extremely quiet due to the shape of  the ends of  the feathers of  the wing, so it can 
approach the prey with complete stealth. It builds its nest of  earth and straw in tree cavities, barns, 
ruins, church steeples, etc. Between March and May one clutch of  4-7 eggs is incubated by the 
female, although two clutches may be laid in years of  high rodent abundance.

Species: Tyto alba
Family: Tytonidae

Length: 34 cm

Wingspan: 89 cm

Weight:

   /   : 300 g

Diet: Micromammals

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)
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Species: Tyto alba
Family: Tytonidae

Length: 34 cm

Wingspan: 89 cm

Weight:

   /   : 300 g

Diet: Micromammals

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)

Tawny Owl

The tawny owl is a fairly compact bird which has a brown, sometimes reddish plume of  feathers. Its 
head is large, particularly the face which has big black eyes.
 
Endowed with a vision unparalleled in the animal world, the tawny owl has a retina so complex that 
it can see its prey, with a tiny amount of  illumination, equivalent to that from a candle 500 meters 
away. In fact, this predator is so sensitive to light that it may be totally dazzled or even behave 
aggressively if  exposed to unnatural light. 

Like the barn owl, the tawny owl has ear holes asymmetrically positioned, allowing them to precisely 
locate the sound of  their prey in the dark. Its flight is fast and smooth, especially when hunting 
for prey.

The tawny owl makes nests in cavities of  old trees or walls but it will take advantage of  unoccupied 
squirrel or crow nests. Between February and April clutches of  2-4 eggs are incubated by the 
female for about 30 days with juveniles leaving the nest after 5 or 6 weeks.
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Species: Strix aluco
Family: Strigidae

Length: 38 cm

Wingspan: 99 cm

Weight:

   : 420 g

   : 520 g

Diet: Mammals, small birds, reptiles, 

amphibians and insects

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)



African Stonechat

Featuring a clear sexual dimorphism, the male (shown in the illustration), has the head, back and 
tail black, half  white collar, orange chest and a white bar on the dark wing. Outside the breeding 
season, the colouring of  both sexes becomes much less contrasted. Females do not have the black 
tone of  the males, being more brownish.

The African stonechat is a very conspicuous bird, due to its distinct appearance, but also their habit 
of  landing on poles, fences and wires while looking for insects. 

It is a very common bird, particularly in marshland, bushland, farmland, woodland and dehesa, a 
type of  wooded pastureland found in the Iberian Peninsula.

Species: Saxicola torquatus
Family: Turdidae

Length: 12 cm

Wingspan: 20 cm

Weignt:

   /   : 15 g

Diet: Insectivore, can consume seeds and winter berries

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)



Chapim-real

The great tit is the biggest tit of  our avifauna. Like the other members, has a distinctive white face 
mask, contrasting with the black head and collar, which remains on a stripe that spans the chest 
and abdomen. This stripe is wider in males, which allows the identification of  the sexes. The ventral 
area is yellowish while the back and wings have a greenish-gray colour with an iridescent blue, 
especially on the wings.

 With a widespread distribution throughout the mainland, the great tit is a typical forest species 
being found in olive groves, dehesa, pine forests, oak woods, riparian forests, as well as in parks 
and gardens, due to their tolerance of  human activity.

 Like the other tits, its nest of  mud, moss, grass and feathers is built in cavities of  walls, trees or 
nest boxes. great tits can lay up to 12 eggs which are incubated by the female, aided by the male 
who helps feed the young.

Species: Parus major
Family: Paridae

Length: 14 cm

Wingspan: 24 cm

Weight:

   /   : 18 g

Diet: Insectivore, can consume seeds and winter 

berries

Occurrence: Resident

Conservation status: Least Concern (LC)
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Species: Buteo buteo
Family: Accipitridae

Length: 54 cm

Wingspan: 120 cm

Weight:

   : 780 g

   : 1000 g

Diet: Mainly small mammals and carcasses

Occurrence: Resident

Conservation status: Least ConcernPouco (LC)

The common buzzard is one of  the most abundant of  our birds of  prey, being present in all regions 
of  the country. Their number increase during the winter due to the arrival of  many wintering birds 
from northern Europe.

It can often be seen along the roads in search of  carcasses, or in flight where it is easier to identify 
a prey. Its most striking features are the white band across the chest, rounded wings, small head, 
as well as a short and rounded tail. During flight the common buzzard displays slow wing beats, 
circling glide, or sharp dives to catch its prey.

They make bulky nests in large trees or rocks, and lay 3 to 4 white eggs which are incubated mostly 
by the by the female for about 42 days. The juveniles perform their first flight 40 to 45 days after 
hatching.

Its preferred habitat includes the wooded areas for shelter and nesting, as well as open areas 
for hunting. Often the common buzzard ambushes its prey from the top of  trees where it waits 
patiently. Their diet consists mainly of  mammals and carcasses of  small animals, but they can also 
eat also some reptiles, insects and earthworms.

Common Buzzard



Also known in some places by the curious name of  “John White”, it is specialised as the name 
implies, in the capture of  reptiles, particularly snakes. With a little luck you can observe this bird in 
flight with a snake tip protruding from its beak. It is widely distributed throughout the mainland but 
is more common in the countryside. As a summer migrant, it is present from March to September 
although the population does not exceed 600 couples.

In northern Portugal, the preferred habitat for this species are patches of  pine forest (where it 
nests), interspersed with open areas and fields of  traditional crops (without monocultures and 
irrigation systems), where it captures much of  its prey.
 
Its nest is very large, usually containing one egg, incubated for 42 to 45 days. Juveniles begin to fly 
70 to 80 days after hatching, staying with the parents until migration during late summer and early 
autumn. The female is larger than the male, as in most species of  birds of  prey.

Features which help identification of  this eagle are the white belly and lower parts of  the wings, 
and the three bars on the tail. In flight, the circling glide can often swing with brief  adjustments 
made with the wing tips.

Species: Circaetus gallicus
Family: Accipitridae

Length: 65 cm

Wingspan: 180 cm

Weight:

   : 1,2 a 2 kg

   : 1,3 a 2,3 kg

Diet: Mostly reptiles

Occurrence: Migratory (breeding)

Conservation Status: Near Threatened (NT)
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The riparian vegetation in traditional agriculture: 

- Prevents the erosion and uncontrolled flooding, as well as the retention of  pollutants;
- Retains fresh air and moisture, allowing the formation of  night hazes, that increase soil moisture;
- Provides habitat for many species of  insectivorous birds, which feed on grasshoppers, beetles, 
etc., which are considered pests by farmers;
- Provides shelter for birds of  prey during day and night, which prey on rodents and granivorous 
birds that strongly affect the crops;
- Reduces the effect of  wind on crops, also mitigating the effects of  snow and frost;
- Provides a source of  wood and medicinal herbs (as long as used in a sustainable manner).

The importance of riparian vegetation in riparian ecosystems is related to the:

- Transition between the water line and the surrounding terrestrial ecosystem;
- Ecological corridors for the movement of  wildlife;
- Wildlife refuge in places of  high human or agricultural disturbance;
- Place of  nesting for some species, with a focus on insectivorous birds;
- Shade, which is responsible for the thermal regulation of  water, and sustains an aquatic wildlife 
habitat in the absence of  direct sunlight; 
- Prevention of  erosion and provision of  refuge for fish and mammals such as Pyrenean desman 
(Galemys pyrenaicus) by the water tolerant roots of  trees, which hold the soil;
-  Provision of  nutrients for the food chain of  the river by the foliage of  the trees, and contribution 
to the input of  organic matter to the river which allows the development of  aquatic 
macroinvertebrates.
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The bird population in the region of  Vila Pouca de Aguiar is rich and diverse due to its location and 
biogeographical diversity of  habitats, as previously explained.

The region is an important migratory corridor for species that spend the winter in Africa and visit 
South and Central Europe during spring and summer to nest. Therefore, Vila Pouca de Aguiar 
can be used as a place for nesting, or simply be used as a place of  rest and food for individuals 
moving further north. The region is also important during the months of  December and January 
for wintering birds coming from higher latitudes (e.g. Arctic, Northern and Eastern Europe) where 
winter is very harsh.

Thus, in Vila Pouca de Aguiar the bird population is composed of  individuals known as residents 
(occurring throughout the year) or migratory (breeding or wintering), such as the robin which 
population is strengthened during winter.

Over the following pages some of  the species of  birds that can be seen in the areas crossed by 
paths of  Network for the Interpretation of  Natural Spaces are presented.

European robin (Erithacus rubecula).

Bird life
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Riparian vegetation around the river Torno.



Riparian vegetation

The riparian vegetation is the dominant landscape element found along the river margins and banks. 
Depending on the degree of  conservation, riparian vegetation develops parallel to the river, with 
a variable width depending on the conditions of  the soil, moisture, and human use of  the margins.

In general, the riparian vegetation is composed of  species of  trees well adapted moist soils and 
resilient to flooding, such as common alder (Alnus glutinosa), whose roots are often in direct 
contact with the water, ash (Fraxinus angustifolia), willows (Salix sp.) and poplar (Populus sp.). In 
areas of  higher altitude, there are also birch (Betula celtiberian), sometimes accompanied by oaks 
(Quercus sp.).

The riparian ecosystems are highly biodiverse because they are transition zones 
between two ecosystems: terrestrial and aquatic. Thus, besides the richness and 
complexity that riparian vegetation introduces into the landscape, it is highly 
important for sheltering several species. In fact, these ecosystems can be exploited by 
terrestrial, aquatic or amphibious species, which obtain food, shelter and mates in these areas.

Despite their importance, the conservation level of  riparian vegetation has been 
decreasing nationwide. This degradation is the result of  uncontrolled cleaning of  waterways, 
hydraulic works, construction of  bridges, abandonment of  traditional farming, and deforestation.
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The mountain heathlands are associations of  shrub like plants, typically found in poor, 
uncultivated soils, or in areas of  strong human pressure. In general, these shrubs 
appear following the deforestation of  indigenous oak woods for agriculture. In hillsides 
and valleys the mountain heathlands are mainly found in abandoned agricultural fields or 
pastures. In areas of  ridge, the woods are maintained through burning and seasonal grazing.

Under a phytosociological perspective, the mountain heathlands are associated with the 
destruction of  the original forest. However, these are generally very stable structures and have 
high ecological value because they:
- Prevent erosion on more exposed ridges;
- Provide places for shelter, feeding and reproduction for many species of  wildlife.

They also have a strong ethnographic and economic value, being used for:
- Natural pastures for livestock;
- Exploration hunting;
- Production of  honey;
- Natural medicine therapies;
- Culinary (e.g. rosemary and gorse).
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Flowering mountain heathlands.



Mountain Heathlands

The type of  mountain heathland depends on several factors such as climate, soil, sunlight, and 
humidity. In Vila Pouca de Aguiar the shrubs are found mainly at higher altitudes and on 
granite soils, being composed of  species such as the common broom (Cytisus scoparius), 
Portuguese broom (Cytisus striatus), white Spanish broom (Cytisus multiflorus), Pterospartum 
tridentatum (known as carqueja in Portugal), gorse (Ulex europaeus) and heathers (Erica spp.).

27

Portuguese broom (Cytisus striatus).

Mountain heathlands in an area of ridge.
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Veronica micrantha

Veronica micrantha, belonging to the family Scrophulariaceae, is a species of  plant endemic to 
the Northwest Iberian Peninsula and is characteristic of  the borders of  natural forests and 
agricultural areas. It is an herbaceous, perennial, with stems of  25-70 cm blooming between May and 
July. The flowers are arranged in axillary racemes of  up to 22 cm with peduncles of  1-8 cm. The 
cup, with 4 to 6 mm, is normally bigger than the fruit. The corolla, with 6 to 8 mm in diameter, is 
white with a purple and pink ring. In Portugal, V. micrantha occurs occasionally in Minho, Trás-os- 
-Montes, Beira Alta, Beira Litoral and Douro Litoral, being particularly abundant in the mountainous 
areas of  transition between the Atlantic and Mediterranean macroclimates, such as the municipality 
of  Vila Pouca de Aguiar.  The council of  Vila Pouca de Aguiar is home to some of  the most important 
populations of  V. micrantha nationally, so the council assumes a pioneering role in its conservation.

Confirmed occurrence of the species in Portugal.

Probability Model of Occurrence in the Council.
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Hardwoods
Hardwoods are deciduous or evergreen broadleaved trees with fruits and seeds encased in a 
shell. This type of  tree, mainly oak (Quercus spp.) comprise the original vegetation of  this region.

These forests have a high ecological, scenic and economic value due to the high quality wood 
found in trees such as pedunculate oak (Quercus robur), Pyrenean oak (Quercus pyrenaica), and 
more rarely cork oak (Quercus suber). The chestnut (Castanea sativa), which also has a wide 
distribution and economic value, is often found associated with oaks in mixed 
woods. The birch (Betula celtiberian) is found at higher altitudes and near streams.

Bosque misto de carvalho e castanheiro no Inverno Pedro Martins/Ecovisão

Hardwoods can also be associated with shrubs such as butcher’s broom (Ruscus aculeatus), 
hawthorn (Crataegus monogyna), bay laurel (Laurus nobilis), or holly (Ilex aquifolium). 
In particular, these woods are vital habitats for countless species of  fauna and flora including 
mosses, lichens, and fungi such as mushrooms.
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Traditional path lined with oaks.



Flora and Ecosystems

The Pyrenean oak has a national distribution broader than the pedunculate oak, occurring in both 
the Atlantic and Mediterranean bioregions, and is especially abundant in the northern regions of  
Portugal between 400 and 1500 m of  altitude.

The Pyrenean oak is able to regenerate from the roots, forming considerable patches of  shrub, 
or forming denser and shadier woods. Thus, compared to other species of  oak the woods of  the 
Pyrenean oak have a poor flora associated with it, but on the other hand, given the high number of  
saplings, these woods provide much food for species such as roe deer and even for domestic cattle 
during periods of  scarcity in grasslands.

Carpenters value the wood from the pedunculate oak because it is hard, yet has a 
fine-grain. During the sixteenth century, the first measures were taken to protect the cork 
oak and the holm oak due to the high value of  cork and acorns which were used to feed 
humans and animals. This led to the pedunculate oak being used as the main source of  wood 
for the construction of  ships used during The Discoveries. Moreover, this oak has excellent 
properties in terms of  soil formation, meaning that, over the centuries, many oaks were 
destroyed to obtain agricultural land. The decline of  the major ancestral species of  flora 
coincided with the proliferation of  maritime pine (Pinus pinaster) and eucalyptus (Eucalyptus 
globulus).

23

Mixed woods of oak and chestnut during winter.
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Biogeography is the science that studies the spatial and 
temporal distribution of  biological communities, as well as 
the factors affecting them.

Thus, through the study of  major geological, 
meteorological and ecological phenomena that have 
been shaping the Earth for thousands of  years (e.g. 
glaciations and continental drift), it is possible to 
define biogeographic regions (or bioregions) with similar 
climatic conditions, soil properties and water availability.

Continental Portugal is divided into two biogeographic 
regions: the Atlantic and the Mediterranean. However, a 
third biogeographic region, the Macaronesia, is found at 
the Atlantic islands. These three regions are part of  the 
Palearctic, one of  the eight ecological zones into which the 
planet is divided.

The council of  Vila Pouca de Aguiar is located at a rare 
junction where the Atlantic and the Mediterranean regions 
join together. As a result, there are diverse habitats which 
have conditions necessary for the survival of  species from 
both regions.

Typically from the Atlantic region we can find species of  
flora such as the pedunculate oak (Quercus robur), 
Pyrenean oak (Quercus pyrenaica), birch (Betula 
Celtiberian), sycamore maple (Acer pseudoplatanus) 
and several gorse and heather shrubs. Typically from the 
Mediterranean region we find species such as bay 
laurel (Laurus nobilis), butcher’s broom (Ruscus 
aculeatus), strawberry tree (Arbutus unedo), cork oak 
(Quercus suber) and holm oak (Quercus rotundifolia).

These conditions, together with the high level of  
conservation of  these habitats, allow the 
presence of  great biodiversity at the Terras de Aguiar.
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The drainage basins of  the rivers Tâmega, 
Corgo, Pinhão and Tua, which make up part 
of  the main basin of  the Douro River, pass 
through the council of  Vila Pouca de Aguiar.

The northwest edge of  the council of  Vila Pouca 
de Aguiar is limited by the drainage basin of  the 
Tâmega River, which also includes tributaries such 
as the rivers Torno and Avelames, and the streams 
of  Cabouço and Bôco. The spring of  the Corgo 
River is located in the council and its drainage 
basin includes tributaries such as Ribeira de Souto.  
Finally, the drainage basin of  the Pinhão River includes 
the stream of  Rebolais, and the drainage basin of  
the Tua River includes the tributaries of  the Tinhela 
and Curros rivers, as well as the stream of  Revel.

Some of  these rivers, such as the Torno and the 
Avelames, are highly depleted by the removal of  
water for irrigation, causing them to dry in the 
summer, making it impossible to maintain a 
minimum ecological flow.

The region is also rich in hot springs of  thermal 
water. In the council of  Vila Pouca de Aguiar at 
the Spa of  Pedras Salgadas we find four different 
mineral springs and a spring of  naturally 
carbonated water. These are believed to have 
therapeutic properties and are economically
important in terms of  Health Tourism the sale of  
bottled water. The region between the Alto-Tâmega 
and Barroso also has important hot springs such as 
Vidago in Chaves and Carvalhelhos in Boticas.
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Hidrology
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Due to its geological, environmental and historical significance, the Roman Mining Complexes of  
Tresminas and Campo de Jales, have been classified as Property of  Public Interest since 1997. 
Here, important minerals such as gold, silver and lead were extracted resulting in large mining 
craters, known as the Cortas. The Cortas at Ribeirinha and Covas are still connected by a set of  
tunnels crossing the seam that would have allowed access, transport of  ore and water drainage.
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The geology of  Vila Pouca de Aguiar shows extensive areas 
of  schist in a landscape largely dominated by granite, which is 
why this area of  Portugal is known as the “Capital of  Granite”.

The fertile valley of  Vila Pouca de Aguiar corresponds 
to a geotectonic fault, which extends from Chaves to 
Vila Real, and introduces a break in the landscape, 
separating the Alvão Mountains from the Padrela Mountains.

Alvão Mountains are exclusively constituted of  granite, 
with steep slopes surrounding a plateau with a maximum 
altitude of  around 1329 m. Padrela Mountains also has a 
plateau with an altitude of  around 950 m. The geological 
composition here is much more variable. The northern slopes 
are made of  granite and face the valley of  Chaves. The central 
part, made mainly of  schist, forms the valleys where the rivers 
Tinhela and Curros flow. Finally the southern side of  the 
mountain, also composed of  granite, has a highly variable 
topography until it reaches the schist-greywacke platform of  the 
Douro.

Granite has been exploited as a resource since time immemorial, 
as can be seen in the archaeological structures of  the megalithic 
culture, hill forts, and in traditional constructions such as houses, 
granaries, sundials, and churches.  Even today quarries have high 
economic value within the region.

14
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The human presence in natural areas does not 
necessarily mean that nature will be threatened. Human 
occupation has continuously shaped the landscape of  
Vila Pouca de Aguiar. Traditional farming methods have 
included cereal cropping, hay cutting, the maintenance 
of  patches of  oak and chestnut, non-intensive grazing 
and the creation of  meadows for the Maronesa cattle 
breed. These have all contributed to the creation of  
an attractive and biodiverse landscape mosaic of  high 
ethnographic value.

However, in this region there are several natural 
habitats which are priorities for conservation, in 
particular pedunculate oak, Pyrenean oak, heather and 
gorse shrubs growing on hard substrates, as well as 
peatlands and riparian Mediterranean trees such as 
Salix alba and Populus alba.

Vila Pouca de Aguiar sustains a diverse wildlife 
community, including birds, mammals such as the 
Iberian wolf, otter, Pyrenean desmans, and several 
species of  bats. There are also reptiles, amphibians, 
and endangered species of  fish such as panjorca, 
as well as invertebrates including dragonflies and
butterflies. 

Iberian wolf  (Canis lupus signatus). 
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Natural Heritage of Vila Pouca de Aguiar

31% of  the territory making up the council of  Vila
 Pouca de Aguiar is classified as Natura 2000 Network
 (SCI Alvão/Marão).

Legend
Site of  Community Importance for Alvão/Marão
Neighbouring councils

(Source: ICN)



The human occupation of  the region is lost in the mists of  time. However, its oldest archaeological 
findings can be traced back to the Megalithic Culture. Hill forts, dolmens and tumuli are widely 
found on  Alvão Mountain. In fact, in the parish of  Lixa dolmens have been classified as National 
Monument since 1910.

Craters of opencast mining at Tresminas.

The Roman colonisation of  the region dates back to the third century B.C., and the most significant 
remnant of  this period is the Roman Mining Complex of  Tresminas with its underground galleries 
and imposing craters of  opencast mining, which are still clearly visible in the hillside.
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Historical Heritage of Vila Pouca de Aguiar

These old castles, which date from the IX to the XI century, were built at high strategic positions, 
such as granite outcrops, with the walls being built by overlaying stones without mortar. These rock 
castles were mostly built by the initiative of  local people, given that there was a lack of  centralised 
power in the territory before the foundation of  Portugal.

In the mid-nineteenth century, local administrative reforms defined the current configuration of  the 
council. The historical heritage of  the region is very diverse and includes some notable features 
such as the Pillory of  Alfarela de Jales, dating from the sixteenth century and classified as Property 
of  Public Interest since 1933.

11

Statue Estela.

Aguiar Castle.

The Statue Estela, at the village of  Vreia de Jales, 
which runs alongside the Roman road that goes 
to the mining complex Tresminas, has obtained a 
similar classification on the 6th October 2011. The 
origin of  these statues is generally attributed to the 
period between the late Bronze Age and early Iron 
Age. However, some might be from later periods, 
such as the Roman civilisation. 



The Environmental Atlas Aguiar Nature, is divided into two major sections. The first section makes 
a brief  description of  the heritage of  the council, with a special focus on its natural resources. The 
second section is a guide to the natural heritage of  the region, which can be explored through six 
interpretive trails.

The aim of  this atlas is to be used as a field guide, for fast and easy consultation, while providing 
all the background information necessary for visiting and interpreting the natural heritage of  Vila 
Pouca de Aguiar.

The first section (Historical Heritage of  Vila Pouca de Aguiar and Natural Heritage of  Vila Pouca 
de Aguiar) contains a brief  review of  the historical heritage of  the council, as well as a brief  
description of  its geology, hydrography, and biogeography. This section also describes the flora 
and fauna of  the region.

Roe deer (Capreolus capreolus).
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Using the Atlas

This atlas describes the flora of  Vila Pouca de Aguiar at the community level, rather than 
describing individual species. This will allow a wide description of  the three main types of  vegetation 
characteristic of  the region. An exception is made for Veronica micrantha. This species, not widely 
known outside scientific circles, is a member of  Annex II of  the Habitats Directive, and because Vila 
Pouca de Aguiar is an important site for its conservation, particular focus is given to V. micrantha in this
atlas.

The main species of  birds, mammals, reptiles and amphibians that characterise the fauna of  the 
region are described in the form of  information cards. In addition to V. micrantha, the Iberian wolf  
also deserves special attention. The Atlas presents local and national data regarding the ecology, 
distribution and conservation status of  this species. This detailed data resulted from the research 
work of  Grupo Lobo.

The second section of  the atlas is dedicated to the natural heritage of  Vila Pouca de Aguiar. 
This chapter begins with a quick start guide to hiking, followed by detailed information about six 
interpretative trails that make the Network for the Interpretation of  Natural Spaces. These trails, 
running through Natura 2000 Network, represent the best way to visit and interpret the natural 
heritage of  the region.
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Padrela Mountain, Valley of Ribeira de Chã, Maronesa cattle breed in a fertile valley in Souto.



The natural heritage of  Vila Pouca de Aguiar is rich and diverse due to the combination of  different 
factors: (i) the biogeographic location of  the region, which represents a zone of  climatic transition; 
(ii) the topography of  the site, where steep hills alternate with open and extensive valleys; (iii) the 
ancient human occupation of  the territory and consequent introduction of  semi-natural habitats, 
which are extremely important for species such as Veronica micrantha; (iv) the low population 
density of  several areas; (v) the high degree of  conservation of  a number of  habitats.

In 1997, these factors coupled with the high biodiversity of  the region justified the classification 
of  around 31% of  the council of  Vila Pouca de Aguiar as part of  the Natura 2000 Network. This 
classification occurred during the creation of  the Site of  Community Importance for Alvão/Marão 
(PTCON 0003), an area of  58,788 ha extending over nine councils.

The publication of  the Environmental Atlas Aguiar Nature is part of  a broader project for the 
Awareness of  the conservation, diffusion and improvement of  Fauna, Flora and Heritage. This 
project is sponsored by the county council of  Vila Pouca de Aguiar, whose primary aim is the 
conservation of  its natural resources through the provision of  public education. To achieve this aim, 
a variety of  interlinked resources are available, such as the Network for the Interpretation of  Natural 
Spaces, the Touring of  Temporary Exhibition, and the 1st Seminar of  Biodiversity of  Terras de Aguiar. 
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