
Aves que podem ser observadas nos terrenos adjacentes ao sapal 
Melro-preto (Turdus merula), Pardal-comum (Passer domesticus), Alvéola-

branca (Motacilla alba), Estorninho-malhado (Sturnus vulgaris), Fuinha-
dos-juncos (Cisticola juncidis), Garça-boieira (Bubulcus ibis), Pintassilgo 

(Carduelis carduelis), Poupa (Upupa epops), Pega-rabuda (Pica pica), Bico-
de-lacre (Estrilda astrild), Felosa-comum (Phylloscopus collybita), Verdilhão 

(Carduelis Chloris), Perdiz-comum (Alectoris rufa), Águia-d’asa-redonda 
(Buteo buteo), Peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus), Petinha-dos-prados 
(Anthus pratensis), Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica), Cartaxo-

comum (Saxicola rubicola), Chasco-cinzento (Oenanthe oenanthe) 
 

Mais informações 
Câmara Municipal de Lisboa-Biodiversidade 

https://www.lisboa.pt/cidade/ambiente/estuario-do-tejo 
Aves de Portugal 

http://www.avesdeportugal.info/index.html 
RNET-Reserva Natural do Estuário do Tejo 
http://www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnet 

EVOA-Espaço de Visitação e Observação de Aves do Estuário do Tejo 
http://www.evoa.pt/index.php?lang=PT 

SPEA-Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
http://www.spea.pt/pt/ 

Biorede 
http://www.biorede.pt/index1.htm 

Naturlink 
http://naturlink.pt/ 

Guia Ilustrado de “25 Aves de Lisboa” 
https://lisboaenova.org/dt_portfolios/guia-de-25-aves-de-lisboa/ 

 

    
DIREÇÃO MUNICIPAL DO AMBIENTE, ESTRUTURA VERDE, CLIMA E ENERGIA 

Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas 
Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental 

 
 

 
Registo de observação de aves no sapal 

 
 

Qual a melhor época para observação das aves 
Outubro a março 

 

Qual a altura propícia 
Entre duas a três horas antes e após a baixa-mar 

 

Em que zona de Lisboa 
Junto à foz do rio Trancão e ao longo do Passeio do Sapal 

e do Passeio do Tejo 
 

Como chegar 
Carreiras 26B (sentido Parque das Nações Norte) e 708 (sentido Sacavém) 

da Carris, carreira 305 da Rodoviária de Lisboa, ou viatura própria 
 

Para esta actividade aconselhamos 
Usar roupa e calçado confortáveis e binóculos adequados 

Não fazer ruído e não perturbar as aves 
Circular apenas nos espaços reservados aos peões 

 

Informações sobre marés 
Porto de Lisboa 

https://www.portodelisboa.pt/mares 
 

Instituto Hidrográfico 
http://www.hidrografico.pt/tabelamares 

 

Aplicações para telemóveis 
BirdID - Nord University; BioGuide; iKnow Birds 2 Pro; Ornidroid; 

Ornithopedia Europe; Aves de España; Merlin Bird ID
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Aves que podem ser observadas no sapal do Estuário do Tejo em Lisboa 
 

Ave Observada Ave Observada Ave Observada 

Alfaiate 
(Recurvirostra 
avosetta) 

 

 
Colhereiro 
(Platalea leucorodia) 

 

 
Perna-vermelha-
comum 
(Tringa totanus) 

 

 

Gaivota-d’asa-
escura 
(Larus fuscus) 

 

 

Pilrito-comum 
(Calidris alpina) 

 

 Borrelho-grande-
de-coleira 
(Charadrius 
hiaticula)  

 

Guincho 
(Larus ridibundus) 

 

 
Maçarico-das-
rochas 
(Actitis hypoleucos) 

 

 
Garça-branca-
pequena 
(Egretta garzetta) 

 

 

Flamingo 
(Phoenicopterus 
roseus) 

 

 

Tarambola-cinzenta 
(Pluvialis squatarola) 

 

 

Fuselo 
(Limosa lapponica) 

 

 

Pato-real 
(Anas 
platyrhynchos) 

 

 Borrelho-de-coleira-
interrompida 
(Charadrius 
alexandrinus) 

 

 
Maçarico-galego 
(Numenius 
phaeopus) 

 

 

Marrequinha-
comum 
(Anas crecca) 

 

 

Rola-do-mar 
(Arenaria interpres) 

 

 
Pernilongo 
(Himantopus 
himantopus) 

 

 

Garça-real 
(Ardea cinerea) 

 

 
Maçarico-real 
(Numenius arquata) 

 

 

 

  

Maçarico-de-bico-
direito ou 
Milherango 
(Limosa limosa)  

 Corvo-marinho-de-
faces-brancas 
(Phalacrocorax 
carbo) 

 

 

 

  

 


