
Os flamingos são aves pernaltas, de bico 
encurvado, que medem entre 90 e 150 cm.  
 
O tom rosado dos flamingos é a 
característica mais marcante destas aves. 
Apesar de o flamingos ser sobretudo 
associado ao cor-de-rosa, a plumagem desta 
espécie é sobretudo esbranquiçada, ainda 
que com alguns tons rosados.  O bico é 
espesso e recurvado, sendo rosado na base 
e preto na ponta. Os juvenis  são 
acastanhados, adquirindo o tom rosado 
muito mais tarde. 
 
 
 

São animais que se alimentam de algas e pequenos 
crustáceos através de filtração. 
 
Os flamingos são aves gregárias, que vivem em 
bandos numerosos junto a zonas aquáticas. 
Frequentam os lagos e lagoas de água salobra ou 
salgada. Deslocam-se entre as costas europeias e 
africanas do Mediterrâneo, pela costa atlântica de 
Portugal e ainda pela costa africana atingindo a 
Guiné-Bissau. 
 
A sua população mundial é estimada em mais de 
5000 000 indivíduos. 

O flamingo (Phoenicopterus spp.) é uma ave 
pertencente à família Phoenicopteridae da 

ordem Phoenicopteriformes  
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Os flamingos são aves pernaltas, 
de bico encurvado, que medem 
entre 90 e 150 cm.  
 
O tom rosado dos flamingos é a 
característica mais marcante 
destas aves. Apesar de o 
flamingos ser sobretudo 
associado ao cor-de-rosa, a 
plumagem desta espécie é 
sobretudo esbranquiçada, ainda 
que com alguns tons rosados.  O 
bico é espesso e recurvado, 
sendo rosado na base e preto na 
ponta. Os juvenis  são 
acastanhados, adquirindo o tom 
rosado muito mais tarde. 
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Também conhecida por caimão-
comum é uma ave da família Rallidae. 
Distingue-se pela plumagem azul e 
pelo bico e patas vermelhos. Distribui-
se por quatro continentes: Europa, 
África, Ásia e Oceânia. A sua 
distribuição na Europa limita-se à 
Península Ibérica e à Sardenha. 
Frequenta lagos com abundante 
vegetação emergente, à qual recorre 
como zona de refúgio. 

Há vinte anos era uma das aves mais raras de Portugal. A sua área de distribuição cingia-se à Ria 
Formosa e a espécie estava em risco de desaparecer como nidificante. No entanto, ao longo da 
década de 1990 a espécie encetou uma espectacular recuperação e hoje ocorre não só um pouco 
por todo o Algarve, como também em certas zonas húmidas do Alentejo. As aves escondem-se 
frequentemente por entre a vegetação, mas as suas vocalizações, que fazem lembrar um 
trompete, denunciam a sua presença. 
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A Amêijoa é um molusco bivalve. A característica morfológica mais evidente destes animais é o 
facto de terem o corpo dentro de uma concha constituída por duas partes. Cada uma dessas partes 
denomina-se valva, daí o nome bivalves (igual a duas valvas).  Dentro da concha está o corpo, mole, 
formado pelos vários órgãos, manto, pé e brânquias. 
 
Os bivalves são seres exclusivamente bentónicos, isto é, vivem nos fundos, estando a maior 
variedade nos substratos constituídos por sedimentos (areia, lodo, vasa). O seu habitat vai desde a 
zona verde de marés até águas mais ou menos profundas.  

   

Os viveiros situam-se na zona entre as marés, o 
que permite o acesso humano para a 
preparação do terreno e apanha de espécies. A 
sua distribuição é mais densa na parte central 
dos viveiros, onde sofrem menos o efeito da 
maré vazia e constantemente da falta de água. A 
grande variedade de sedimentos e a existência 
de numerosos locais de abrigo a diferentes 
profundidades fazem da ria formosa um local 
privilegiado para  esta espécie.  A Ria Formosa é 
um dos locais do país mais ricos em bivalves, 
nomeadamente amêijoa e berbigão. A Região 
Algarvia produz cerca de 90% dos bivalves 
consumidos no país, com uma produção anual 
de 7000 toneladas. 
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Dadas as suas especiais aptidões, gosto e vontade permanente de brincar na água, foi desde sempre 
companhia dos navegadores portugueses que, pelo mar fora, faziam grandes travessias oceânicas à 
descoberta de novas terras. Durante centenas de anos, foram também companhia de pescadores 
artesanais a bordo de pequenos barcos. Sempre prontos para se atirarem à água em busca de algum 
objecto que caísse borda fora, eram treinados como cão de busca e salvamento em ambientes 
marinhos ou fluviais. Nos anos 50 e 60 do século XX, a raça esteve à beira da extinção. Existe no 
Parque Natural da Ria Formosa o “Canil da Ria Formosa”, que se dedica à sua criação. 

Os cães de água portugueses são meigos, leais e de extrema obediência, estabelecendo laços de 
cumplicidade muito intensos com os donos. A água é a sua perdição. Adoram nadar, seja num lago 
calmo ou no mar mais agitado. Possuem nas suas patas umas membranas interdigitais semelhantes às 
encontradas nas aves palmípedes, que lhes permitem nadar com extrema facilidade 

Tamanho: Machos entre 50 e 57 
cm de altura; fêmeas entre 43 e 
52 cm de altura. 
 
Pelagem: Encontram-se dois 
tipos de pelo: um comprido e 
ondulado e outro mais curto e 
encaracolado. 
 
Cores mais comuns: Preto, 
castanho , branco e branco 
malhado.  
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O Parque Natural da Ria Formosa estende-se ao longo de 60 km da costa sotavento do Algarve, 
entre o Ancão e a Manta Rota, e ocupa cerca de 18.400 há, distribuídos pelos concelhos de 
Loulé, faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Stº António. O Símbolo do Parque é a galinha-sultana, 
espécie rara que em Portugal existe e se reproduz exclusivamente nestes lagos algarvios. 
 
A maior parte desta área corresponde ao sistema lagunar da Ria Formosa, um cordão de ilhas e 
penínsulas arenosas que se estende mais ou menos  paralelamente à costa, protegendo uma 
laguna onde se desenvolve um labirinto de sapais, canais, zonas de vasa e ilhotes.  
 
As características naturais e a sua situação geográfica elegeram-na como área de grande 
importância do ponto de vista da avifauna, sobretudo a aquática. Nesta qualidade foi classificada 
como zona húmida de interesse internacional pela Convenção de Ramsar. Constitui zona de 
invernada de aves provenientes do norte e centro da Europa, constitui zona de passagem para as 
migrações entre o norte da Europa e de África, abriga espécies raras em Portugal (caso da 
galinha-sultana e do camaleão), possibilita a nidificação a espécies cujos habitats têm vindo a 
regredir,  é uma importante  área de produção de moluscos bivalves, constitui uma área de 
grande interesse botânico (sobretudo pela vegetação das zonas de duna e sapal) e a laguna 
funciona como “viveiro” de espécies marinhas (como a dourada, o robalo, o  sargo e o camarão). 
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