
 

Censo Anual de Abetarda 2011 
  

Na última Primavera foram contabilizadas cerca de 1300 Abetardas na ZPE de Castro Verde. Os 

resultados dos censos de Abetarda indicam um aumento da população desta espécie ameaça-

da na ZPE de Castro Verde durante a última década, ao contrário do que se tem verificado nou-

tras zonas do Alentejo, onde a espécie tem diminuído marcadamente. Após um mínimo da 

população nacional registado em 1994, a espécie tem vindo a recuperar devido ao aumento da 

população da zona de Castro Verde, que representa 80% da população nacional. Este aumento 

pode ter origem no crescimento da população de Castro Verde mas também na concentração 

de indivíduos provenientes de antigos núcleos de reprodução actualmente extintos. Esta ten-

dência comprova o sucesso dos esforços de conservação do habitat estepário que têm sido 

feitos nesta região envolvendo proprietários, agricultores e várias instituições, nomeadamen-

te, a LPN. A próxima contagem será no dia 31 de Março de 2012. Participe! 
 

Bebedouros para a caça também ajudam a fauna selvagem  
 

Todos os anos os gestores cinegéticos implementam medidas de gestão do habitat 

para beneficiar espécies como a perdiz, o coelho ou a lebre. A colocação de bebedou-

ros é uma medida importante já que durante o Verão a falta de água é um factor críti-

co para a fauna. A escassez de água afecta espécies ameaçadas como a Abetarda e o 

Sisão, pondo em causa a sobrevivência das suas crias, que ainda não têm capacidade 

de voo e estão portanto limitadas na sua busca por recursos. Pequenas adaptações 

aos bebedouros já implementados pelos gestores cinegéticos podem torná-los acessí-

veis a mais espécies e representar um importante contributo para a conservação da 

biodiversidade. Em colaboração com várias associações de caçadores, a equipa do 

Projecto Life Estepárias testou diferentes tipos de bebedouros. Utilizando câmaras de 

armadilhagem fotográfica, registámos a diversidade de espécies que utilizaram os 

novos pontos de água. Descubra estes visitantes em www.lifeesteparias.lpn.pt! 
 

Workshop “Patologias, Tratamento e Recuperação da Abetarda, Sisão e Peneireiro-das-torres” será em Fevereiro de 2012 
 

Este Workshop tem como objectivo promover o intercâmbio de conhecimentos sobre as principais patologias diagnosticadas em Abetar-
das, Sisões e Peneireiros-das-torres, bem como a manipulação e técnicas de tratamento destas aves em centros de recuperação de ani-
mais selvagens. O encontro também será uma importante contribuição para a capacitação dos técnicos do projecto e dos centros de recu-
peração que acolhem estas aves. Este Workshop terá lugar no Fórum Municipal de Castro Verde, nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2012 e é 
destinado a biólogos, veterinários e técnicos de recuperação de animais silvestres.  
O intercâmbio de conhecimentos promovido por esta acção irá melhorar o conhecimento, a aprendizagem mútua e a constituição de 
redes de tratamento e técnicas de recuperação das 3 espécies-alvo e, consequentemente, contribuir para a sua conservação. Saiba mais 
em www.lifeesteparias.lpn.pt.  

 

Projecto LIFE Estepárias: Conservação da Abetarda, Sisão e 
Peneireiro-das-torres nas estepes cerealíferas do Baixo Alentejo 

Conteúdos Censo Anual de Abetarda 2011 

Bebedouros para a caça também ajudam a fauna selvagem 

Workshop “Patologias, Tratamento e Recuperação da Abetarda, Sisão e 
Peneireiro-das-torres” será em Fevereiro de 2012 

Em Novembro foi a vez de conhecermos a ZPE de Mourão/Moura/
Barrancos 

Actividades de Educação Ambiental: preparação das peças de teatro!  

Edição do conto infantil ilustrado “As aventuras de D. Berta, Sansão e 
Julião” 

Um obrigado especial aos fotógrafos que tem apoiado o projecto 

Próximos acontecimentos 

  N E W S L E T T E R  |  E D I Ç Ã O  N . º  6  | D E Z  D E  2 0 1 1  

Ficha Técnica 

Comissão Editorial: Cátia Marques e Rita 
Alcazar 
Edição: LPN 2011 
Grafismo: Cátia Marques 
Fotografias: Arquivo LPN, Iván VR 
Desenhos: Marcos Oliveira, Rui Sousa 
Colaboraram ainda neste número: Ana 
Rita Sanches, Beatriz Estanque, Maria 
Lopes, João Guilherme  e Rui Constanti-
no. 

http://www.lifeesteparias.lpn.pt
http://www.lifeesteparias.lpn.pt


LIFE07/NAT/P/654—Com contribuição do instrumento 
financeiro LIFE da União Europeia C

o
-f

in
an

ci
ad

o
re

s:
 

 
Financiamento da REN 
é uma medida financia-
da no âmbito do PPDA 
aprovado pela ERSE  

 

Em Novembro foi a vez de conhecermos a ZPE de Mourão/Moura/Barrancos  
 

No passado dia 26 de Novembro, a equipa do Projecto Life Estepárias, com a colaboração da 
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL), realizou um percurso pedes-
tre para observação de aves, na Zona de Protecção Especial (ZPE) de Mourão/Moura/
Barrancos, no âmbito das acções de divulgação do Projecto. Esta foi a 5ª actividade de divul-
gação do projecto aberta ao público e uma óptima oportunidade para ficar a conhecer 
melhor as aves estepárias e as acções do projecto LIFE Estepárias. 
A visita teve início na Herdade dos Lameirões, na zona de Safara (Concelho de Moura), onde 
se iniciou uma caminhada de 6 km pelos trilhos desta propriedade à descoberta de aves este-
párias. As “protagonistas” do Projecto não “estiveram presentes” mas foi possível fazer exce-
lentes observações de bandos de Grous e conhecer o habitat das aves estepárias. O percurso 
terminou com um agradável convívio no Monte do Metum, também inserido no Centro Expe-
rimental dos Lameirões.  
 

Actividades de Educação Ambiental: preparação das peças de teatro!  
 

Em Outubro de 2011, começaram as acções de formação em expressão dramática, destinadas aos 

professores que irão dinamizar peças de teatro baseadas no conto infantil do projecto “As aventuras 

de D. Berta, Sansão e Julião”. Esta formação procura dotar os professores de algumas ferramentas 

essenciais, para trabalharem com os seus alunos na dramatização do conto. O resultado final das 

várias dramatizações será apresentado publicamente, no final deste ano lectivo, altura em que será 

igualmente celebrado o encerramento das acções de educação ambiental com escolas, iniciadas no 

ano lectivo de 2009/10. 

 

Edição do conto infantil ilustrado “As aventuras de D. Berta, Sansão e Julião” 
 

Com ilustrações de Rui Sousa e argumento da Jornalista Fernanda Freitas, este conto trans-
porta-nos para uma aventura na imensa planície alentejana, no desabrochar da Primavera, 
onde Dona Berta, Sansão e Julião escolheram viver.  
O principal objectivo deste conto é a divulgação e sensibilização para a conservação da Abe-
tarda, Sisão e Peneireiro-das-torres entre crianças e jovens até aos 12 anos. Com esta história, 
os pequenos leitores ficarão a conhecer estas aves ameaçadas, o seu ciclo de vida, as ameaças 
que enfrentam e o que podemos fazer para ajudar a protegê-las. 
Durante o ano lectivo de 2010/11, a equipa do Projecto LIFE Estepárias vai dinamizar sessões 
de leitura do conto e peças de teatro, nas quatro Zonas de Protecção Especial (ZPE) em que o 
projecto trabalha (Castro Verde, Mourão/Moura/Barrancos, Vale do Guadiana e Piçarras). 
 

Um obrigado especial aos fotógrafos que têm apoiado o projecto!  
 

Diz o velho ditado que “uma imagem vale mil palavras” e quando se trata de aves tão fotogénicas como a Abetarda, Sisão e Peneireiro
-das-torres não podia ser mais verdade. Dispor de boas imagens destas aves é uma ferramenta essencial para uma boa divulgação e 
sensibilização. A equipa do projecto queria, por isso, agradecer aos fotógrafos que gentilmente nos cederam gratuitamente imagens. 
Um sincero OBRIGADO ao, Faísca, Iván Vázquez, Luís Quinta, Luís Venâncio, Nuno Lecoq e Rui Cunha.   

 

 —–—————————————————— Próximos acontecimentos —————————————————————— 
 

Janeiro: Apresentação pública do Conto infantil ilustrado “As Aventuras de D. Berta, Sansão e Julião”, em Lisboa 

Fevereiro: Workshop “Patologias, tratamento e recuperação de aves estepárias” | Sessão de leitura do conto infantil no Festival Entrudanças | Cons-
trução das torres de nidificação para Peneireiro-das-torres 

Março: Sessão de leitura do conto infantil em Ourique | Censo de Primavera de Abetarda | Boas Vindas ao Peneireiro-das-torres: VIII Visita Guiada  

Abril: Festa da Estepe: apresentação do conto infantil e festa alusiva às aves estepárias | Reuniões sobre os Manuais de Boas Práticas 

Maio/Junho: Actividades de encerramento da acção de educação ambiental nas Escolas | Gestão do habitat com gestores cinegéticos | Sessão de Ani-
lhagem de crias de Peneireiro-das-torres  
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