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Mértola: o reduto do  

peneireiro-das-torres 
 

Na vila de Mértola ocorre a última colónia urbana do país de uma espé-
cie bastante rara e ameaçada – o peneireiro-das-torres. As muralhas do 
velho castelo, bem como, outras estruturas históricas da vila são o refú-
gio perfeito para a especie mais emblemática da vila.  
 

Ao longo deste pequeno itinerário que percorre o centro his-
tórico, as margens do rio Guadiana e a envolvente florestal 
da vila até à herdade vitivinícola da Bombeira é possível ob-
servar cegonha-branca, gralha-de-nuca-cinzenta, melro-azul, 
pega-azul, abelharuco, garça-branca-pequena, garça-real, 
guarda-rios e melro-preto entre outras. A águia de Bonelli 
nidifica na proximidade encontrando refúgio nas escarpas do 
Guadiana.   
 

Á noite é fácil ver e ouvir a coruja-das-torres e a coruja-do-mato. A pri-
meira nidifica nas torres e muralha do castelo e a coruja-do-mato nidifi-
ca em árvores na proximidade da vila.  
 

Na zona ribeirinha é ainda possível observar com alguma frequência lon-
tra e duas espécies de cágados, uma delas raras no contexto nacional: o 
cágado-de-carapaça-estriada.  
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INFO 

10km  

 Posto de Turismo 

 EN122 

 A pé/por carro 

 
Na chegada à vila, aconselha-se um percurso a pé pelas ruas do centro histórico. A zona do castelo e a zona da 
praça do município são ideais para observar peneireiro-das-torres, gralha-de-nuca-cinzenta e melro-azul. A par-
tir do parque de estacionamento situado nas proximidade do centro histórico de Mértola, tome a estrada 
EN122 no sentido do Algarve. Mesmo junto à saída do parque antes da ponte sobre a ribeira de Oeiras faça uma 
pequena paragem na zona de miradouro. Este é um ponto ideal para observar as escarpas da ribeira e ver pe-
neireiro-das-torres, já que na estrutura da ponte foram colocados vários ninhos artificiais. Continue na EN122 
até ao local do Poço dos 2 Irmãos que fica à esquerda. Aqui inicia-se um percurso pedestre sinalizado (PR1). A 
partir daqui o caminho é em terra batida (cerca de 10km ida e volta) sugerimos que siga a pé até aos portões da 
Herdade da Bombeira. O regresso a Mértola faz-se pelo mesmo caminho.  
 
 

Itinerário 



Aves 

Carraceiro  Andorinha-dos-beirais  

Garça-branca-pequena  Carriça  

Garça-real  Solitário  

Cegonha-branca  Pisco-de-peito-ruivo  

Tartaranhão-caçador  Melro-azul  

Águia de Bonelli  Melro-preto  

Preneireiro-das-torres  Rouxinol-bravo  

Borrelho-pequeno-de-
coleira 

 Rouxinol-dos-caniços  

Cuco  Toutinegra-do-mato  

Coruja-das-torres  Toutinegra-dos-valados  

Coruja-do-mato  Papa-figos  

Bufo-pequeno  Pega-azul  

Guarda-rios  Gralha-de-nuca-cinzenta  

Abelharuco  Estorninho-preto  

Poupa  Pardal-espanhol  

Cotovia-escura  Dom-fafe  

Andorinha-das-rochas  Bico-grossudo  

Andorinha-dáurica  Cia  
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286 610 109 | turismo@cm-mertola.pt  

Sugestões de visita 
 

Mértola, Vila Museu | Sobranceira ao rio Guadiana, a vila 

de Mértola, oferece ao visitante o encanto do seu casario branco 
disposto no socalco das ruas adornadas de laranjeiras e ilumina-
das pela luz intensa do sol. O povoado circundado pela velha mu-
ralha é marcado pela herança cultural de vários povos que aqui 
se cruzaram e lhe conferem, hoje, o rótulo de vila museu.  Visite 
o centro histórico e os diferentes núcleos do Museu de Mértola. 
Solicite uma visita guiada no Posto de Turismo.  
 

A Igreja Mesquita | Na visita ao centro histórico não deixe 

de visitar a Igreja Matriz, particularmente conhecida porque foi 
em tempos uma mesquita almóada.  Consagrada ao culto cristão 
no século XIII o edifício sofreu várias adaptações e nos anos 50, 
na sequência de trabalhos de recuperação, foram deixadas a des-
coberto o mihrab (nicho de oração islâmico) e  três portas de ar-
co ultrapassado com alfiz. A Igreja  é, hoje, o símbolo máximo da 
Mértola intercultural e tolerante que tem prevalecido ao longo 
da história.  
 

Vinho & Pestiscos | Prove um dos vinhos produzidos no 

concelho acompanhado de umas fatias de queijo de ovelha ou 
presunto e pão Alentejano. Sugerimos Bombeira, um vinho pro-
duzido na Herdade que se situa na proximidade de Mértola, mas 
há muitas e excelentes opções. Procure nas lojas e nos restauran-
tes locais.   
 
 

Passeios de Barco no Guadiana | Desfrute de uma 

experiência única e marcante “navegando” no rio que já foi uma 
das mais importantes vias de comércio com o mundo mediterrâ-
nico. Tem várias empresas que oferecem diferentes itinerários. 
Esta é também uma ótima forma de conhecer a avifauna e a vida 
selvagem do rio. Solicite mais informação no Posto de Turismo .  
 

Lista de Aves 


