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Albufeira do Azibo
São muitas as aves migratórias que rumam em direção à Albufeira do Azibo no Nordeste de Portugal. O que será que
tanto as atrai?
Será a tranquilidade desta Paisagem Protegida? Ou a transparência das águas da albufeira onde convivem várias
espécies de peixes e anfíbios? Talvez seja a exuberância da vegetação em que se destacam orquídeas silvestres de
todas as cores.
Este é um lugar de eleição para os observadores de aves, pois podem avistar uma grande diversidade de espécies,
que encontra aqui o habitat ideal para uma época ou para o ano inteiro. Os locais mais altos são os preferidos das
temidas águias ou das simpáticas cegonhas-brancas, algumas delas residentes. Já o tartaranhão-caçador, que chega
em março para ficar até setembro, nidifica no solo e é conhecido pelos seus voos rasantes com manobras
acrobáticas. A animação está a cargo dos irrequietos maçaricos-das-rochas e dos ruidosos mergulhões-de-crista, que
na companhia de outras aves como os patos-reais, as garças, ou os corvos-marinhos-de-faces-brancas no inverno e
os borrelhos-pequenos-de-coleira no verão, fazem das margens da lagoa a zona mais concorrida.
Também são muitos os mamíferos que escolhem esta área protegida para viver. Talvez não seja possível avistá-los
todos, já que lontras, raposas e texugos têm hábitos noturnos, mas nem que seja por breves instantes talvez
consigamos avistar alguns corços, esquilos ou lebres.Para explorar esta zona podemos percorrer os Trilhos do Azibo,
uma rede de caminhos pedestres e ciclovias sinalizados, onde não faltam mesas de leitura e interpretação que nos
ajudam a identificar a fauna e a flora. Também podemos apreciar os vestígios arqueológicos da pré-história à época
romana, e admirar o colorido do folclore e artesanato, cujo expoente são os “Caretos”, curiosos disfarces com que os
habitantes de Podence festejam o Carnaval.
Para aproveitar em pleno do microclima agradável que aqui se vive podemos experimentar remo, windsurf,
canoagem ou simplesmente uns banhos na Praia fluvial da Fraga da Pegada, de qualidade reconhecida pela bandeira
azul da Europa. Esta é também uma “Praia acessível”, designação que confirma a existência de equipamentos de
apoio para pessoas de mobilidade reduzida, e que faz da Albufeira do Azibo uma área de lazer para todos e por todos
muito apreciada.
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