1 º F ESTIVAL

DE

B IRDWATCHING

S AGRES - 2010
RELATÓRIO FINAL

Loulé, Outubro de 2010

DE

Ficha Técnica
Coordenação
Ana Fernandes (Câmara Municipal de Vila do Bispo)
João Silvestre Ministro (Almargem)
Alexandra Lopes (SPEA)
Apoio Técnico
Domingos leitão (SPEA)
Vanessa Oliveira (SPEA)
Joana Andrade (SPEA)
Anabela Santos (Almargem)
Clara Carvalho (Almargem)
Ana Carla (Walkin Sagres)
Carlos Cruz (Kau)
Georg Schreirer
Rui Eufrásia
Fotografias
Nuno de Macedo
Tina Gomes
Website
Edgar Ribeiro
Design
Célia Palma
Contactos Institucionais
Associação Almargem almargem@mail.telepac.pt
Tel. 289412959 Fax: 2894144104
SPEA spea@spea.pt
Tel. 213220430 Fax: 213220439

Índice
1. Enquadramento
2. Actividades desenvolvidas
3. Resultados
3.1. Participantes no festival
3.2. Visitas ao website
3.3. Artigos publicados
3.4. Impacto na região
3.5. Visita promocional com jornalistas e
operadores estrangeiros
10
3.6. Aves Observadas
4. Conclusões
5. Agradecimentos
6. Anexos
6.1. Lista de apoiantes e parceiros
6.2. Imagens do evento
6.3. Lista de aves observadas
6.4. Relatórios de visitas ao website
6.5. Exemplares de materiais de divulgação

4
5
7
7
8
8
8

10
11
13
14

1º Festival de Birdwatching de Sagres, 1, 2 e 3de Outubro 2010

1. Enquadramento
O presente relatório pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido
pela SPEA e a Almargem no âmbito da 1ª edição do Festival de
Birdwatching de Sagres, decorrido nos dias 1, 2 e 3 de Outubro de 2010,
e os respectivos resultados obtidos. O trabalho desenvolvido por estas
organizações foi articulado com a Câmara Municipal de Vila do Bispo e
centrou-se na organização do evento, estruturação e execução das
actividades, bem como no apoio à sua divulgação.
As actividades desenvolvidas enquadraram-se, na sua maioria, na
vertente da animação ambiental, tendo como grande objectivo a
divulgação dos valores naturais de Sagres, em particular a sua avifauna.
Pretendeu-se sensibilizar a população para a necessidade de preservar
e valorizar este recurso, através, nomeadamente, do estímulo ao turismo
ornitológico, enquanto actividade potenciadora de riqueza local.
O programa final do festival resultou de um trabalho iniciado em Junho
de 2010 entre a SPEA, a Almargem e a Câmara Municipal de Vila do
Bispo, tendo sido oficialmente apresentado durante uma conferência de
imprensa realizada em 3 de Setembro, na presença dos parceiros.
Desde então, houve um trabalho contínuo de ajuste na programação,
culminando com o programa final divulgado em vários materiais
promocionais (website, flyer, cartazes vários, etc.).
O papel da SPEA e da Almargem na dinamização do festival enquadrouse nas seguintes acções:
1. Concepção do evento, das suas actividades e dos objectivos a
alcançar;
2. Preparação das actividades;
3. Preparação e edição de materiais de divulgação;
4. Apoio na divulgação do evento, respectivas actividades e parceiros;
5. Preparação do espaço de informação e recepção dos participantes;
6. Apoio a outras actividades (ex. Fam Trip, etc.).
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2. Actividades Desenvolvidas
Descrevem-se neste capítulo, os trabalhos desenvolvidos pela SPEA e a
Almargem no âmbito do presente evento.
2.1. Preparação e execução de programa de actividades
Concepção e preparação do programa do festival, incluindo todas as
actividades de animação e educação ambiental, monitorização
científica, exposições, etc. Foram assim preparadas as seguintes
iniciativas:
 3 passeios de barco para observação de aves marinhas;
 5 saídas de campo de observação de aves de rapina;
 Organização e realização de actividades de educação ambiental
com alunos de escolas locais e famílias;
 Realização de Peddy-paper;
 Realização de 3 sessões de “De Olho Nas Aves”, no Cabo de S.
Vicente e no Monte da Cabranosa;
 Demonstração da anilhagem de aves com grupo sénior de Vila do
Bispo;
 Palestra sobre “Sagres e as Aves”;
 Palestra sobre “A Natureza de Sagres”;
 Tertúlia sobre as campanhas de monitorização de Sagres e
natureza em geral;
 Curso de “Iniciação à Observação e Identificação de ave de
rapina”;
 Workshop “Como escolher e utilizar binóculos e telescópios”
 Atelier “Construção de ninhos artificiais para aves”
 5 sessões de anilhagem científica de aves
 Monitorização de aves de rapina e acompanhamento dos
trabalhos de estudo em torno da migração destas aves na
Península de Sagres;
 4 exposições fotográficas;
 “Photo Bird Race”
 Apoio a visita promocional de turismo ornitológico com jornalistas
e operadores estrangeiros (acção promovida pela ATA);
 Apoio a actividades de animação turística de empresas locais;
 Outras: apoio a sessão de inauguração e sessão de
encerramento;
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2.2. Divulgação
No âmbito desta acção, a organização preparou e editou um conjunto
de materiais de divulgação do evento, respectivas actividades e
entidades apoiantes. Foram assim produzidos:
 1 Website alusivo ao festival (www.birdwatchingsagres.com), em
Português, Inglês e Espanhol;
 1 Banner;
 1 Faixa em lona, com 6m por 1m, alusiva ao estival;
 Edição de 8 mupies, instalados em Vila do Bispo, Sagres e
Raposeira;
 500 pulseiras identificativas dos participantes do evento
 1 cartaz oficial do evento, em português e inglês;
 1 flyer do evento, impresso em grande quantidade, distribuído
pela vila de Sagres e diversos espaços comerciais da região;
 2 newsletter electrónica, divulgadas via e-mail;
 1 convite;
Além destes materiais, ambas as associações produziram artigos
informativos em materiais próprios de divulgação, nomeadamente
newsletters (ex. Spea on-line), websites, etc.
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3. Resultados
3.1. Participantes no festival
Estima-se que no final, mais de 600 pessoas tenham participado no 1º
Festival de Birdwatching de Sagres. Este número é calculado com base
no número de pulseiras distribuídas pelos visitantes, no número de
inscrições nas actividades e, ainda, com base em registos de pessoas
que participaram em diversas actividades e que não se dirigiram ao
secretariado para aí obterem a referida pulseira. Incluem-se aqui, muitos
participantes das palestras, sessão inaugural, entre outras.
No quadro seguinte, apresentam-se os totais de inscrições por
actividade realizada. Como se pode verificar, todas elas esgotaram as
vagas disponíveis e houve inclusivamente, a necessidade de
acrescentar saídas de barco às inicialmente previstas, pois o número de
interessados foi bastante avultado.
Quadro 1 – actividades realizadas e respectivos participantes

Actividade
Saídas pelágicas
Saídas de campo para observação
de aves (diurnas)
Saída de campo nocturna
Saída de campo sobre Botânica e
Geologia
Sessões de anilhagem
Sessões de monitorização científica
de aves
Sessão de palestras na Sexta
Sessão de palestras no Sábado
Curso de Identificação de Rapinas
Workshop sobre material óptico
Tertúlia
Photobirdrace
Peddy-paper
Educação Ambiental para as
famílias
Acções com escolas
Atelier de construção de caixasninho
TOTAL

Dia

Nº de participantes

1, 2, 3
1, 2, 3

80
48

1
2

20
30

1, 2, 3
1, 2, 3

53
39

1
2
2, 3
2
2
1, 2, 3
2, 3
2, 3

60
30
17
20
50
7
15
7

1
3

214
26
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3.2. Visitas ao website
As visitas ao website foram bastante significativas, tendo-se registado
no período compreendido entre 1 de Agosto a 25 de Outubro um total
de 5.113 visitas, de 3.156 visitantes únicos. A principal nacionalidade
dos visitantes é portuguesa, seguida da espanhola, inglesa, alemã, entre
outros (ver relatório em anexo).
O período de 27 de Setembro a 3 de Outubro foi onde se registou o
maior numero de visitas ao website, com 1.174. Após a realização do
evento, o número decaiu bastante, ainda assim contabilizaram-se, entre
4 e 10 de Outubro cerca de 300 visitas, bem como entre 11 e 17 de
Outubro.
A origem das visitas resultou, na sua maioria, da visita directa do
website, seguindo-se de visitas indirectas através de buscas no
“google”, dos website da SPEA e Almargem, be como de redes sócias,
em particular o Facebook.
No total do período considerado, o website recebeu a visita de
interessados oriundos de 37 países, a maioria de Portugal, Espanha,
Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. Registaram-se ainda várias
visitas da Holanda, Finlândia, Brasil, etc. (ver relatório em anexo)
3.3. Artigos publicados
Durante o período de preparação e desenvolvimento do presente
evento, foram obtidos numerosos artigos informativos junto da
comunicação social regional e nacional. Em anexo apresentam-se
cópias de alguns desses destaques. Alguns deles podem ser
consultados nos seguintes links de Internet:
http://fugaspublico.blogspot.com/2010/09/algarve-festival-debirdwatching-de.html
http://www.ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1455292
http://www.jornaldoalgarve.pt/2010/10/festival-birdwatching-atraicentenas-a-sagres/
http://pelanatureza.pt/turismo-e-lazer/noticias/1o-festival-debirdwatching-de-sagres
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http://www.regiao-sul.pt/noticia.php?refnoticia=108987
http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_ver.asp?
noticia=39422
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=44806
http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=44440&tnid=2
Além destes, nota para um artigo publicado na revista on-line “Passear”
(http://passear.com/2010/10/1%c2%ba-festival-de-observacao-de-avessagres-algarve-e-um-local-de-eleicao/), e outro a publicar em breve na
revista “Visão Viagens”.
3.4. Impacto na região
Embora não seja fácil quantificar o impacto económico deste festival na
vila de Sagres, foi possível confirmar que durante os dias em que se
realizou o evento vários alojamentos e restaurantes receberam um
maior numero de clientes, que vieram propositadamente a esta região
para participar neste evento. De acordo com as informações recolhidas,
confirma-se que os seguintes espaços receberam e/ou acolheram
participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurante “Retiro do Pescador”
Restaurante “Bossa Nova”
Restaurante “Vila velha”
Restaurante “babugem”
Restaurante “Sagres”
Restaurante “O Vigia”
Restaurante Dromedário
Apartamentos Navigator
Martinhal
Memo Baleeira
Pontalaia
Mareta View
Don Tenório
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3.5. Visita promocional com jornalistas e operadores estrangeiros
No âmbito de uma acção de promoção externa, organizada pela
Associação de Turismo do Algarve, nos dias 1 e 2 de Outubro, um
grupo de 11 estrangeiros, incluindo jornalistas, fotógrafos e operadores
especializados em Turismo Ornitológico participaram no festival e em
algumas das actividades do programa. No quadro seguinte apresentamse os representantes e respectivas entidades.
Quadro 3 – Agentes turísticos participantes na bolsa de turismo, promovida pela
Associação de Turismo do Algarve (ATA)

Nome
Peggy Watson
Floyd Albert
Thomas Grisohn-Pflieger
Hans Ondraczek
Jennifer Austruy
Stuart Elsom
Michael Russell
Andrew Paul Tucker
Van Duijn
Lars Stephen Van Soest
Jaap Schelvis

Instituição
Field Guides Incorporated
Birding Magazine - American Birding
Association
Vogel Magazine
Birdingtours/Nabu Reisein
Jornal “le Dauphiné Libéré”
SunBirds
Journalista
Naturetrek LTD
Inezia Tours
Dorizon Media
Birdpix Buiten-Beeld

Entre os presentes, destaque para alguns operadores especializados,
como seja a SunBirds, um dos maiores do Reino Unido ou a revistas
Birding Magazine, pertencente à segunda maior organização de
Birdwatching do Estados Unidos.
Alguns resultados da vinda destes agentes já estão publicados e por
unanimidade a opinião da sua vinda a Sagres é muito positiva.
3.6. Aves Observadas
Durante o festival, foram observadas 101 espécies de aves, incluindo
15 aves de rapina, 12 marinhas, entre outras. Destaque para algumas
espécies menos comuns, como a pardela-de-barrete (Puffinus gravis),
falaropo-de-bico-grosso (Phalaropus fulicarius), Gaivota de Audouinn
(Larus audouinnii), a Tarambola-carambola (Eudromias morinellus), a
Cegonha-preta (Ciconia nigra), o Falcão-da-rainha (Falco eleonorae) ou
a felosa-tomilheira (Sylvia conspicillata). A grade diversidade permitiu
agradar a todos os entusiastas que vieram com objectivos próprios, ao
nível de espécies a observar, e ainda aos fotógrafos que conseguirem
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imagens muito boas de algumas destas espécies. Em anexo
apresentação a lista de todas as aves observadas.

4. Conclusões
Os resultados deste primeiro festival de Birdwatching de Sagres são
muito positivos. As expectativas inicialmente previstas foram
largamente superadas, não apenas devido ao maior número de
participantes que aderiu ao evento, mas também pelo apoio e
envolvimento dos agentes locais que, de uma forma geral, ficaram
agradados com a iniciativa.
Os dados mostram que se trata de um evento com forte capacidade de
crescimento e que poderá claramente atrair um número maior de
participantes, nomeadamente estrangeiros, desde que a respectiva
divulgação se inicie bastante cedo. Refira-se que este ano, a
divulgação começou em Agosto o que para os interessados
estrangeiros se revela muito em cima do acontecimento,
impossibilitando, na maioria dos casos, o agendamento de férias e
viagens para participarem.
As empresas de animação turística que participaram nesta iniciativa
tiveram mais clientes durante os dias em que a mesma decorreu,
embora se constate que a este nível a sua integração no programa final
e a divulgação das suas actividades devam ser reforçadas.
O facto da quase totalidade das actividades contempladas no programa
terem esgotado - e várias acabaram até por ultrapassar o número
limite inicialmente estipulado - mostra que há grande potencial na
região para este tipo de evento e que próximas edições continuarão a
atrair pessoas.
Após o evento, a organização solicitou aos participantes uma avaliação
do mesmo e o envio de sugestões para futuros festivais. Apresentamse as principais propostas recebidas:
a) Actividades
• realizar mais actividades que não impliquem inscrição prévia
• saídas de campo para observação de interpretação da natureza
• aumentar número de saídas de campo e de saídas pelágicas
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• reforçar o envolvimento cultural da população local
• diversificar programa com novas actividades (ex. atelier de análise de
penas e regurgitações; curso de desenho de natureza)
b) Materiais
•
•
•
•

elaborar guia de aves especifico de Sagres
realizar actividades em língua inglesa
produção de mapa com indicação sobre como chegar aos locais das
actividades
Elaborar documento sobre regras de conduta para guias e
participantes

c) Logística
•
•

Iniciar a preparação e divulgação do evento com bastante mais
antecedência
Possibilitar transporte para a Cabranosa e outros pontos de
observação

d) Exposições
•

venda de artigos locais relacionados com a temática (ex: artesanato,
quadros sobre aves, etc.)

e) Outros
•

Ponderar a possibilidade de se fazer feira com stands (artigos de
óptica, livros, etc.)
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5. Agradecimentos
O sucesso deste 1º Festival de Birdwatcching de Sagres é resultado do grande
apoio prestado por diversas entidades e um grande esforço de vários
colaboradores e voluntários. Apresenta-se seguidamente o nosso
agradecimento a:
Parceiros Institucionais
Turismo do Algarve (Entidade Regional de Turismo do Algarve e
Associação de Turismo do Algarve)
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
Apoiantes do evento
Sagres
Martinhal Resort
Memo Baleeira
Navigator
Pontalaia
Pousada do Infante
Junta de Freguesia de Sagres
Junta de Freguesia de Vila do Bispo
Strix – Consultoria e Ambiente
Parceiros e colaboradores
Mar Ilimitado
Cape Cruiser
Walkin Sagres
PesacaSagres
Associação Alfa
Promosagres
Fotógrafos
Sebastião Pernes
Luis Gomes (Faísca)
Carla Ramos e Nuno Araújo (Magic Moments)
João Pedro Costa
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Convidados
António Almeida Pires (Turismo do Algarve)
Ricardo Tomé (STRIX)
Eva Martinez-Mediero (Turiextremadura)
Isaac Outón (Turiextremadura)
Manuel Rosa Pinto (Almargem)
Paulo Fernandes (Ualg)
Sara Magalhães (Mar Ilimitado)
Voluntários
Lourenço Marques
José Carlos Morais
Jordi Barreira
Jose Castillo
Um especial agradecimento às pessoas da Câmara Municipal de Vila do Bispo
e da Junta de Freguesia de Sagres que colaboraram na realiazação deste
evento, em particular, à Dra. Ana Fernandes e ao Dr. Nuno Amado, cujo
envolvimento foi determinante para a concretização deste 1º Festival de
Birdwatching de Sagres.

6. Anexos
Alojamentos
APARTAMENTOS PONTALAIA
APARTAMENTOS QUATRO VENTOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS TONEL
APARTHOTEL DON TENÓRIO
APARTHOTEL NAVIGATOR
HOTEL MARTINHAL
MARETA BEACH
MARETA VIEW
MEMMO BALEEIRA
POUSADA DO INFANTE
Restaurantes
CERVEJARIA TALIZÉ
FAROS
PIZZARIA D'ITÁLIA
PIZZARIA L'IDEA
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RESTAURANTE "A GRELHA"
RESTAURANTE "O VIGIA"
RESTAURANTE BATEDOR
RESTAURANTE BOSSA NOVA
RESTAURANTE CARLOS
RESTAURANTE FIO DE PESCA
RESTAURANTE MAR À VISTA
RESTAURANTE NAMASTÉ
RESTAURANTE NORTADA
RESTAURANTE O TELHEIRO DO INFANTE
RESTAURANTE PORTAS DE SAGRES
RESTAURANTE RETIRO DO PESCADOR
RESTAURANTE VILA VELHA
RESTAURANTE-BAR "MARTINHAL"
RESTAURANTES FAROS - S. VICENTE
SNACK-BAR BABUGEM
SNACK-BAR ROSA DOS VENTOS
WARUNG-BAR-CHILL OUT-BISTRO
Lojas
FAROS
SAGRES NATURA SURF-SHOP
SAGRES T-SHIRTS
SURF PLANET SURF-SHOP
SURF-SHOP DORA GOMES
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5.2.

Imagens do evento

foto 1 – Fotografia de grupo (foto de Nuno Loureiro)

foto 2 – Saída de botânica (foto de Domingos Leitão).
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foto 3 – Saída pelágica de observação de aves marinhas (foto de Domingos Leitão).

Foto 4 – Antiga escola primária de Sagres, espaço onde funcionou o secretariado do evento e
várias actividades (foto de Domingos Leitão)
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Foto 5 – Visitantes na exposição fotográfica de aves (foto de João Eduardo Pinto).

Foto 6 – Visitantes no secretariado (foto de João Eduardo Pinto)
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Foto 7 – Atelier de construção de ninhos artificiais para aves (foto de João Eduardo Pinto).

Foto 8 – Saída de campo para observar aves (foto de Domingos Leitão).
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Foto 9 – Tertúlia (foto de Anabela Santos).

Foto 10 – Libertação de aves recuperadas pelo RIAS (foto de Edgar Ribeiro).
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Foto 11 – Tarambola-carambola, uma das aves observadas no decorrer do festival (foto de
Rudolf)

Foto 12 – Águia-calçada, uma das muitas aves de rapina que passam por Sagres na migração
outonal (foto de Bruno Maia).

Relatório Final

21

