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Observar as aves que visitam o 
Cabo da Praia sem sair de casa

As aves que vivem e visitam no 
Cabo da Praia na Praia da Vi-
toria podem ser observadas em 
“live stream” no site do Proje-
to de Restauro Ecológico e Con-
servação da Infraestrutura Ver-
de Húmida Costeira da Praia 
da Vitória - Life CWR. 

Esta iniciativa da Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, 
que coordena este projeto, con-
tou com o apoio do Grupo Ben-
saude, através da Bensaude 
Energia.   

Situado no Cabo da Praia, na 
ilha Terceira, o Paul da Pedreira, 
junto ao parque de combustíveis, 
é hoje o local escolhido de mui-
tas espécies de aves migradoras 
para descansar, assim como de 
residência de aves locais.  

Esta zona húmida que teve ori-
gem na exploração de uma pe-
dreira, existente no local duran-
te os anos 80, caracteriza-se - 
segundo a coordenadora do Life 
CWR - por ser muito rica em ter-
mos de biodiversidade, especial-
mente em avifauna dado que al-
berga uma diversidade muito 

grande de espécies e indivíduos.  
Como realçou Elisabete No-

gueira, este paul reúne as con-
dições ideais para as aves que 
preferem habitats lodosos e para 
alguns patos migratórios e ou-
tras raridades oriundas do Nor-
te da América e Europa. 

“O Paul do Cabo da Praia está 
referenciado a nível internacio-
nal como um dos melhores lu-
gares para observação de aves 
migratórias na Europa, porque 
tendo em conta a nossa latitu-
de, estamos numa zona que 
quando há desvios nas rotas mi-

Impacte do terminal da Terparque nas aves do Paul da Pedreira tem vindo a ser monitorizado

abrigo na zona de construção.  
“O nosso objetivo era perceber 

se o impacto do terminal teria 
sido suficientemente dramático 
para perturbar aquele espaço, o 
que verificamos que não. Verifi-
camos que temos hoje um ter-
minal de combustíveis que con-
segue conviver com um espaço 
natural”, afirmou Marco Lopes. 

Um dos passos mais recentes 
nesta colaboração foi o apoio da 
Bensaude Energia ao municí-
pio da Praia da Vitória para a 
instalação de um serviço de “li-
ve stream” para observação das 
aves, disponível em http://li-
fecwr.com.  

O acompanhamento que tem 
já uma década permitiu tam-
bém a elaboração do livro “As 
Aves do cabo da Praia” que reú-
ne toda a informação sobre este 
espaço assim como a sua fauna 
e flora, com especial destaque 
para as diferentes espécies de 
aves observadas neste local. 

No Paul da Pedreira, a inter-
venção inclui o ordenamento 
do acesso ao local e a instalação 
de um centro de interpretação 
ambiental. 

Refira-se que este espaço está 
integrado no Projeto de Res-
tauro Ecológico e Conservação 
da Infraestrutura Verde Hú-
mida Costeira da Praia da Vi-
tória - Life CWR, juntamente 
com o Paul da Praia da Vitória 
e o Paul do Belo Jardim. ♦ 
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O Paul da Pedreira, no Cabo da Praia, junto ao parque de combustíveis, é o local escolhido de muitas espécies de aves migradoras 
para descansar, assim como de residência de aves locais e está disponível para observação em tempo real em http://lifecwr.com 
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“TTal como o aeroporto 
servia de apoio aos 
aviões transatlânticos, 
aqui as aves também 
encontram um local 
para descansar e 
reabastecer
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gratórias, junta aves da Améri-
ca e da Europa. Tal como o ae-
roporto servia de apoio aos 
aviões transatlânticos, aqui as 
aves também encontram um lo-
cal para descansar e reabaste-
cer”, explicou, realçando esta si-
tuação “atrai muita gente que 
gosta de ver aves, ate porque 
para os europeus é o primeiro 
sítio onde podem ver aves ame-
ricanas sem ir para a América 
e para os americanos é o pri-
meiro sítio europeu onde po-
dem observar aves europeias”.  

Já Marco Lopes, do Grupo 
Bensaude, explicou que o en-
volvimento da empresa neste 
projeto surgiu no âmbito da 
construção do terminal de 
combustíveis no Porto da Vi-
tória de modo a estudar e mo-
nitorizar o impacte que a cria-
ção da Terparque teria na 
população de aves que encontra 


