
percurso ribeirinho



percurso ribeirinho da cidade de faro



A frente ribeirinha de Faro margina a Norte e 
Nascente aquela que é considerada uma das 
zonas húmidas mais importantes para as aves 
em Portugal – A Ria Formosa, tendo sido a 
primeira Reserva Natural a ser criada, em 1975, 
por essa mesma razão. 

Ao longo de todo o ano, regista a presença de 
mais de 200 espécies, que aí passam, 
descansam, nidificam ou invernam. Algumas 
dessas espécies são bastante raras e ou 
ameaçadas.

O percurso sugerido tem uma duração média de 
1 hora e 30 minutos, e conforme o período do 
ano poderá observar algumas das espécies que 
se apresentam.



espécies mais interessantes

Mergulhão-de-pescoço-preto Podiceps nigricollis



Colhereiro Platalea leucorodia



Ostraceiro Haematopus ostralegus



Fuselo Limosa lapónica



Cegonha branca Ciconia Ciconia



Gaivota-d'asa-escura Larus Fuscos



Flamingo-comum Phoenicopterus roseus



outras espécies

Garça-branca-pequena  Egretta garzetta 

Garça-real  Ardea cinérea 

Tartaranhão-ruivo-dos-pauis/Águia-sapeira  Circus aeruginosus 

Tarambola-cinzenta   Pluvialis squatarola 

Borrelho-grande-de-coleira  Charadrius hiaticula 

Borrelho-de-coleira-interrompida  Charadrius alexandrinus 



outras espécies

Maçarico-galego   Numenius phaeopus 

Maçarico-de-bico-direito   Limosa limosa 

Maçarico-das-rochas   Actitis hypoleucos 

Rola-do-mar   Arenaria interpres 

Garajau-comum   Sterna sandvicensis 

Guarda-rios   Alcedo atthis 



mapa do percurso Pontos de paragem para observação de aves. 

Itinerário Birdwatching - 1ª fase (apróx. 4,5km)



Todas as imagens são propriedade dos seus autores. As imagens foram retiradas do sítio de internet Wikimedia Commons onde se 

encontram disponibilizadas pelos seus autores ao abrigo de licenças de documentação livre GNU e Creative Commons.

As imagens podem ser encontradas em:

Platalea leucorodia 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaleu.jpg

Haematopus ostralegus
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haematopus_ostralegus-01_(xndr).jpg

Limosa lapónica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Limosa_lapponica_071012_POT.jpg

Podiceps nigricollis
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podiceps_nigricollis_(couple).jpg

Ciconia ciconia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Stork_Glider.jpg

Larus fuscus
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larus_fuscus_(Marek_Szczepanek).jpg

Phoenicopterus roseus
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoenicopterus_roseus_(Walvis_bay).jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-01-16_16-31-54_Spain_Canarias_Jand%C3%ADa.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Ardea_cinerea_5_%28Lukasz_Lukasik%29.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circus_aeruginosus_samiec4.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/PluvialisSquatarola_3808.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Charadrius_hiaticula_Algarve.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Kentish_Plover_%28Charadrius_alexandrinus%29.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Numpha_in_Bouches_du_Rh%C3%B4ne%2C_France.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Black-tailed_Godwit.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Actitis_hypoleucos_1_tb_%28Marek_Szczepanek%29.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Arenaria_interpres_%28habitus%29.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Sandwich_TernSterna_sandvicensis.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Alcedo_atthis_1_tb_%28Marek-S.jpg
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NÃO MEXER NOS NINHOS NÃO FAZER LIXO NÃO FAZER BARULHO

recomendações

Sempre que recorrer a serviços de empresas de turismo, informe-se se estão licenciadas e se têm as devidas 
autorizações para desenvolver atividades em áreas protegidas.

Privilegie as empresas locais para a realização de atividades de Birdwatching contribuindo para a melhoria da 
economia local.

Se encontrar uma ave ferida, contacte as seguintes entidades:
GNR/SEPNA (Lisboa): Tel. (+351) 217 503 080
SOS Ambiente: Tel. (+351) 808 200 520
RIAS (Centro de Recuperação de Aves da Ria Formosa): Tel. (+351) 927 659 313

Se detetar um incêndio ligue 177
Em caso de emergência ligue 112
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