
 
 

 
www.chaodorio.pt  Turismo de Aldeia | Green Farm Stays 

 
 
 
 
 

Observação de aves 

Localizado em Gouveia, o CERVAS – Centro de 

Ecologia, Recuperação e 

Vigilância de Animais 

Selvagens, é uma estrutura 

do Parque Natural da Serra 

da Estrela que assume 

diversas missões na área da 

ecologia, nomeadamente, a 

recolha e tratamento de 

animais selvagens e feridos 

ou debilitados e ações de monotorização, conservação 

e educação ambiental.  

 

Dada a partilha de valores com esta instituição, o Chão 

do Rio, convida todos os seus hóspedes a visitarem o 

CERVAS em Gouveia, mas 

também a agendar passeios de 

observação de aves no Chão do 

Rio e na Aldeia de Travancinha, 

uma experiência, muito 

enriquecedora, que lhe permitirá 

conhecer a região e a sua fauna 

com um outro olhar e, assim, 

apoiar a existência desta 

instituição tão importante para a conservação da 

natureza na Serra da Estrela. 

 
 

 
 

 

 

Bird watching 
 
Located in Gouveia, CERVAS - Center for Ecology, 

Recovery and Surveillance of 

Wild Animals, is a structure 

of the Serra da Estrela 

Natural Park which assumes 

several missions in the area 

of ecology, namely, the 

collection and treatment of 

wild and injured animals or 

and monitoring, conservation 

and environmental education actions. 

 

Given the sharing of values with this institution, Chão 

do Rio invites all its guests to visit CERVAS in Gouveia, 

but also to schedule bird watching tours in Chão do Rio 

and in the village of Travancinha, an experience, very 

enriching , which will allow you to get to know the 

region and its fauna with a 

different look and, thus, 

support the existence of 

this institution so 

important for nature 

conservation in Serra da 

Estrela.
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Propõe-se uma saída de campo (a pé) com a duração 

de cerca de 3h para observação de aves. Inicialmente 

é realizada uma introdução sobre o tema da atividade, 

como utilizar o material ótico e bases para a  

identificação das espécies mais comuns. De seguida é 

realizado um percurso a pé ao longo de uma zona 

agro-florestal, próxima de uma linha de água, para 

deteção visual e auditiva de aves e observação com 

recurso a binóculos e telescópio. 

 
Preçário Chão do Rio 

Descrição Preço 

Passeio de observação de aves                  
Duração aproximada - 3 horas  

 
Até 4 pessoas 

Valor por pessoa adicional  
(limitado a 8 pessoas) 

 
 
 

60.00€ 
10.00€ 

 
Notas: 

• Regime de IVA  - isenção art. 9. 

• Preços válidos até 31/12/2020.  

• Ponto de encontro: Chão do Rio 

• Inclui: Guia, seguro de acidentes pessoais, um 

telescópio e um par de binóculos profissional – 

para melhorar a experiência em grupos 

maiores, caso tenha equipamento ótico, 

recomenda-se que o leve. 

• Reserve a sua experiência para: 

cervas.pnse@gmail.com, ou 00 351 919 457 

984 

• Sujeito a disponibilidade. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

It is proposed a field trip (on foot) lasting about 3 hours 

for bird watching. Initially, an introduction is made on 

the theme of the activity, on how to use the optical 

material and bases for identification of the most 

common species. Then a walking tour is carried out 

along an agroforestry area, close to a water line, for 

visual and auditory detection of birds and observation 

using binoculars and telescopes. 

 

 
Chão do Rio’s price list 

Description Price 

Bird watching tour  
Approximate duration - 3 hours 
 

Up to 4 people 
Value per additional person 

(limited to 8 people) 

 
 
 

60.00€ 
10.00€ 

 
Note: 

• VAT regime - exemption art. 9. 

• Prices valid until 12/31/2020. 

• Meeting point: Chão do Rio 

• Includes: Guide, personal accident insurance, a 

telescope and a pair of professional binoculars 

- to improve the experience in larger groups, if 

you have optical equipment, it is recommended 

that you take it. 

• Book your experience at: 

cervas.pnse@gmail.com, or 00 351 919 457 

984 

• Subject to availability. 

 
 


