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Açores, 23 - 30 de juny de 2018. A la recerca del petrell de Monteiro 

Participants: Dave Ward (USA), Raphäel Jordan (França), Alain Jortay 
(Bèlgica), Robert Hulph (Anglaterra) i 5 catalans: Salvador Cases (traductor 
del text a l'anglès), Miquel Bonet (fotos de moixons), Ana Trabalón, Diana 
Vizán (responsable del blog) i Eugeni Capella (fotos del paisatge i autor del 
text).  

Per un resum diari de les vivències durant aquest viatge, podeu consultar el 
blog Un parell de motxilles amb paraules alades d’Eugeni Capella i Diana 
Vizán: https://blocs.mesvilaweb.cat/dianavia7/ 

En aquest report em centro en qüestions pràctiques, per si algú hi vol anar. 

Objectius 

Les Açores tenen moltes plantes endèmiques i només dues espècies 
d’ocells. Així que la majoria de gent hi va a la tardor per incrementar la seva 
llista d’ocells del Paleàrtic occidental i afegir el pinsà borroner de les 
Açores (Pyrrhula murina). 
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D’esquerra a dreta: Eugeni, Diana, Dave, Alain, Raphäel, Robert, Ana, Miquel i 
Salvador. Gràcies a tots!

https://blocs.mesvilaweb.cat/dianavia7/


No obstant això, l’altre endèmic, el recentment separat petrell de Monteiro 
(Hydrobates monteiroi), només cria a dues colònies de les Açores a la 
primavera i a l’estiu. Per això, si es vol veure aquest escàs ocell marí, cal anar-
hi quan cria. 

Quan anar-hi 

Tot i que nosaltres el vam bimbar des del ferri que fa el trajecte des de 
Terceira fins a Graciosa, el més recomanable és fer un viatge pelàgic des de 
Graciosa. Aquests pelàgics en teoria funcionen entre juny i setembre, sent 
una mica més cars al juliol i a l’agost. 

Per incrementar la diversitat d’ocells a veure, el millor és anar a finals d’agost 
i principis de setembre, ja que en aquestes dates també podem trobar el 
Petrell de Madeira que hi cria a l’hivern. En teoria, són fàcils de diferenciar, si 
es veuen bé, perquè tenen patrons de muda diferents. 

Nosaltres vam triar anar-hi al juny, per tenir més opcions de veure el pinsà 
borroner i perquè encara podríem veure la baldriga petita. 

Fent abans el pelàgic, fins i tot al maig, semblava millor per la baldriga 
petita. L’empresa que organitzava els pelàgics, però, ens va dir que 
començava a treballar el 22 de juny. 

També volíem combinar un ferri des de Terceira fins a Graciosa que no 
funciona cada dia. Amb aquestes limitacions, només hi havia un possible dia 
per fer el pelàgic al juny: per Sant Joan. 

Un cop escollida la data, vam convidar a amics, coneguts i desconeguts per 
compartir el vaixell i, finalment, vam resultar un grup de 9 persones que ens 
vam avenir molt bé. 

Durada 

Ens vam plantejar un viatge relaxat, on podíem bimbar dues espècies. No 
obstant això, pels qui tinguin pressa poden volar directament a Graciosa i 
amb un dia de pelàgic i un matí a São Miguel pot ser suficient, si el temps 
acompanya. És a dir, es pot fer en un cap de setmana llarg. 
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Logística 

Avió. Des de Barcelona hem de fer escala a Porto o Lisboa i podem arribar 
a Terceira o a São Miguel. Vam entrar per Terceira, via Lisboa, i sortir des de 
São Miguel, via Porto (220 € per persona amb TAP Air Portugal) com a única 
opció per combinar pelàgic, ferri i dies de vacances. El vol de Graciosa a 
Ponta Delgada el vam fer via Terceira amb Sata (80 € per persona). El vol a 
les Açores pot sortir bastant més barat, si es vola a començaments de juny o 
maig i, també, si es vola entre setmana. 

Ferris. Totes les illes visitades estan connectades mitjançant ferri i avió. El 
ferri és més lent, però et permet buscar ocells al mar. Vam optar només per 
agafar el ferri des de Terceira a Graciosa i per anar i tornar a Santa Maria des 
de Ponta Delgada -un cop fallada la baldriga petita a Graciosa-, però també 
haguéssim pogut anar des de Graciosa a Ponta Delgada (São Miguel) amb 
ferri. 

Els horaris dels ferris no es publiquen fins al mes de març i són molt més 
freqüents a partir de finals de juny. Els ferris van parant a les diferents illes. 
Així que si et despistes – com ens va passar a nosaltres - pots acabar a l’illa 
següent! 

Pelàgic 

L’empresa Nautigraciosa-Actividades és totalment recomanable. Al fulletó 
informatiu ofereixen dues llanxes: una, tipus zòdiac per 8 persones i una 
altra, més robusta, on en teoria en caben més de 12, tot i que només 
n’accepten 10 perquè tothom pugui gaudir dels ocells. Nosaltres vam 
encarregar la de 8 per correu electrònic, ja que era més barata i deien que 
era la millor opció per veure ocells. Quan vam arribar, però, ens van dir que 
estava espatllada i que havia de ser la més gran. Finalment, el vaixell amb 
què vam anar no tenia res a veure ni amb l’un ni amb l’altre. Jo diria que era 
millor i més gran. 
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Amb tres hores, el petrell de Monteiro està assegurat. Si voleu anar, però, 
fins al banc de la Fortuna, potser hauríeu d’anar 6 hores. Amb una hora n’hi 
ha prou per arribar-hi. Així que, en teoria, en una hora hi anàvem, hi estàvem 
una hora més i destinàvem una altra hora a la tornada. Tot i això, 
evidentment, s’ha de parar la barca si es veu un petrell de Monteiro o un 
grup de 200 baldrigues. Així que si es vol anar al Banc de Fortuna, cal 
destinar-hi més de 3 hores. Nosaltres vam estar quasi cinc hores intentant 
trobar la baldriga petita i ens van cobrar el preu de tres hores amb la barca 
gran (430 €). 

divingraciosa@gmail.com 

Rolando Oliveira 
Nautigraciosa-Actividades Turísticas, Ldª. 
Cel. Serv.  917062029  
Cel. Pess. 911944894 
www.divingraciosa.com 
https://www.facebook.com/divingraciosa 

Lloguer de cotxe 

A Graciosa, no és necessari llogar-ne un, tot i que evidentment facilita visitar 
tota l’illa. A São Miguel, en vam llogar dos sense problemes. A Graciosa, en 
vam llogar un. 

Allotjament 

A São Miguel, hi ha molt d’allotjament i de fet el grup es va allotjar a tres 
llocs diferents, tenint en compte que els dies d’estada de cadascú no 
coincidien. En Miquel, l’Ana, la Diana i jo ens vam allotjar quatre dies a la 
“Casa dos Manos”, Rua do Estaleiro n. 27B, Furnas, 9675-057. Una casa molt 
bonica, on poder-se relaxar i fer carn a la brasa mentre s’observen les 
fumaroles sulfuroses de Furnas. 

De la resta del grup, 3 es van allotjar a Ponta Delgada al Central Hostel. 
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A Graciosa també ens vam allotjar a tres llocs diferents. Dos grups, a Santa 
Cruz da Graciosa i un, a Praia. Inicialment, l’elecció de Praia va ser un error, ja 
que estava previst que el pelàgic sortís de Santa Maria da Graciosa. No 
obstant això, finalment el vaixell va sortir de Praia. 

Molt recomanable és el RESORT HOTEL GRACIOSA. Un 4 estrelles amb un 
preu inicial de 100 € per habitació doble amb esmorzar. A través de la 
companyia del pelàgic, però, feien un descompte i suposadament ens havia 
de costar 72 €. Finalment, ens van cobrar 60 €, inclòs un esmorzar abundant 
i variat, amb formatges i dolços de l’illa, entre altres aliments i begudes. 

La resta, van dormir a Residencial Ilha Graciosa a Avenida Mouzinho De 
Albuquerque Nº49, Santa Cruz da Graciosa. Un allotjament més barat, tot i 
que només amb la diferència que hi havia entre un esmorzar i l’altre, ja 
compensava anar a l’hotel. A Praia l’habitació doble costava 40 €.  

Material 

Les Açores estan al W Paleàrtic. Però, tot i que portàvem la “GUIA D'OCELLS 
EUROPA I REGIÓ MEDITERRÀNIA”, la més usada va ser la “AVES DE 
MACARONESIA. AZORES, MADEIRA, ISLAS CANARIAS, CABO VERDE”, ja 
que és l’única que il·lustra les diferents subespècies de reietó, de pinsà, del 
pinsà borroner de les Açores, del petrell de Monteiro, etc. 

Per evitar facturar, només vam portar un telescopi petit Nikon de 50 mm 32X 
amb un petit MANFROTTO TRÍPODE COMPACT ACTION, que vam fer servir 
per buscar el xatrac embridat (Sterna anaethetus) a Vila Franca  Do Campo. 

Entre tots vam portar tot tipus de prismàtics: Leica Ultravid (antic), Trinovid 
10x42 (antic), Swarovski 10x50 SCL (antic), 10x32 EL, Zeiss Conquest 10x42, 
8x32, Vortex 8x42 i Olympus  10x42.  

Vam portar diferents càmeres, a més de les dels mòbils. La majoria de les 
d’aquest report estan fetes amb una Nikon P900 (Eugeni) i una Nikon D500 
amb un objectiu Sigma 150-600 (M. Bonet). 
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https://www.weboryx.com/oryx/cms/ca/producte/2552/11191/1/prismatico-olympus-10x42-exwp-i.html
https://www.nikon.es/es_ES/product/digital-cameras/coolpix/bridge/coolpix-p900
https://www.nikon.es/es_ES/product/digital-cameras/slr/professional/d500
http://www.sigma-photo.es/producto/150-600mm-f5-6-3-dg-os-hsm-sports/


Ocells 

Pels qui vulguin fer una gran llista d’ocells, les Açores no són unes illes que 
cal visitar: en una setmana vam veure 29 espècies, comptant el colom 
domèstic i un ànec canyella més que sospitós. Ja que hi estàvem una 
setmana, vam intentar trobar totes les subespècies endèmiques. En total, 
vaig fer 2 bimbos i un nou pel WP: cabusset becgròs (Podilymbus 
podiceps). L’altre equip va fallar el cabusset, però va veure el xatrac. 

Aquesta és una llista de les espècies més interessants, la majoria 
subespècies endèmiques: 

Cabusset becgròs (Podilymbus podiceps). Hi havia una cita de feia una 
setmana al llac de Furnas, que va fallar l’equip 2 el dia 26 a la tarda i 
nosaltres, el 27 al matí, després de dues hores buscant-lo. El Miquel el va 
localitzar el dia 28 al llac blau i ens el va ensenyar a la Diana i a mi el 29 al 
matí. Veient com s’amagava entre nenúfars i vegetació lacustre, no seria 
d’estranyar que n’hi hagi dos exemplars: un, a la llacuna de Furnas i un altre, 
al llac Blau. 

Buteo buteo rothschildi. Poc comú. 

Columba palumbus azorica. Comú. 

Motacilla cinerea patriciae. Comuna. 

Turdus merula azorensis. Molt comuna. 

Sylvia atricapilla atlantis. Comuna. 

Regulus regulus sanctaemariae a Santa Maria i al sud de São Miguel. Per 
alguns, una espècie diferent (Santa Maria Goldcrest). En vam veure uns 
quants a Pico Alto (587 m a Santa Maria).   

Regulus regulus azoricus São Miguel. En vam veure uns quants exemplars 
quan buscàvem el pinsà borroner. També, al llac de Congro. 
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Regulus regulus inermis W & C Azores (Flores, Faial, São Jorge, Pico, 
Terceira). Dave, Robert, Alain i Raphaël el van buscar sense èxit el 23 a 
Terceira. Robert el va trobar el 27 de juny a Santa Bárbara (Terceira) a 800 
metres d’altitud. 

Sturnus vulgaris granti. Molt abundant. 

Fringilla coelebs moreletti. Abundant. 

Pyrrhula murina. Més fàcil de veure del que ens havien comentat. 
Segurament a la primavera és més fàcil detectar-lo que a l’octubre. 

Puffinus baroli. Va fallar –per quart cop!!!- al ferri, al pelàgic i als ferris 
d’anada i tornada a Santa Maria. En Salvador Cases va veure 4 ocells negres 
volant en línia recta el dia 29 en una sortida per veure balenes i dofins des 
de Ponta Delgada. Probablement eren baldrigues petites, però eren molt 
lluny. 

Hydrobates monteiroi. 6 el 23 de juny des del ferri i almenys 10 al pelàgic 
de l’endemà. 

Taxonomia Hydrobates castro 

Per alguns se separa en 4 espècies: 

Hydrobates castro. Cria a l'estiu a Madeira i Salvages 

H. jabejabe. Cap Verd 

H. granti. Cria a les Açores, Madeira, Salvages i Berlengas a l'hivern i 
presenta diferències morfològiques i de cant respecte a H.castro 

Hydrobates monteiroi. Cria només a les illes de Praia i Baixo de Graciosa, i 
se sospita que pot criar a Flores i Corvo. 

D'aquestes HBW només accepta com a espècie separada Hydrobates 
monteiroi per diferències sonores (no respon a reclams de H. castro), època 
de cria (cria a la primavera en lloc de l'hivern) i de muda. La resta no les 
considera ni com a subespècies. 
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Onychoprion fuscatus. L’any 2017 va criar a Graciosa. També a Vila islet, 
Santa Maria. No el vam veure a Santa Maria. 

Sterna anaethetus. El 2017 se’n va veure un individu a l’illa de Praia, a 
Graciosa, durant força temps. Nosaltres el vam buscar força estona, sense 
sort. En Dave, l’Alain, en Raphäel i en Salvador en van veure un exemplar el 
26 de juny a la tarda a Vila Franca Do Campo al volant de la illeta de davant. 
Nosaltres hi vam passar dues tardes a veure si el veien, sense sort. 

Finalment, cal destacar la guatlla C. c. confisa. Segons el HBW la subespècie 
de les Açores és la mateixa que la de la Macaronèsia. Sentida i vista a 
Graciosa. 

Llocs 

Només hi ha dos llocs realment importants: el Pico de Tronqueira a São 
Miguel per veure el pinsà borroner i el Pelàgic des de Graciosa. La resta són 
punts on ocasionalment es pot trobar un divagant. 

Pels que vulguin veure la subespècie de reietó de Santa Maria i alhora 
provar sort amb la baldriga petita, afegiríem Pico Alto. 

Itinerari 

Donat que érem tanta gent, descric l’itinerari que vaig fer jo i afegeixo les 
diferents variacions. 

Al següent enllaç podeu veure els llocs visitats: 

https://drive.google.com/open?id=1EAfd1suw-Br_zrCoD3n-
l1oJOQA&usp=sharing 
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23/06/2018. Vol BCN (6:40) - Terceira (11:00) amb escala a Lisboa, on 
ens trobem amb el Dave, el Robert, el Raphäel i l’Alain. Ferri Terceira 
(13:45) - Graciosa (17:15), on ens despistem i quasi acabem a São 
Jorge. 

La Diana i jo arribem a l’aeroport i de seguida ens trobem en Salvador 
Cases, que ha perdut el mòbil. Més tard, arriben el Miquel i l’Ana.  

A Terceira, agafem un taxi per anar fins al port d’on surt el ferri (10 €), on 
dinem abans de partir. En perspectiva, hauria estat millor anar a Praia en bus 
o taxi i dinar allà, ja que el ferri a la ciutat costa 5 € menys per cap! El ferri 
costa 32,5 € per persona. Durant el viatge veiem unes cinc-centes 
baldrigues cendroses (Calonectris diomedea borealis) i sis petrells de de 
Monteiro (Oceanodroma monteiroi). El primer exemplar el vam veure al punt 
(38.993556, -27.760624). Després, en van venir d’altres. 

23/06/2018 Vol BCN (6:40) - Terceira (11:00) amb escala a Lisboa on ens 
trobem amb el Dave, el Robert, el Raphäel i l’Alain. Ferri Terceira 
(13:45) – Graciosa (17:15) on ens despistem i quasi acabem a 
São Jorge.

24/06/2018 Matí, caminant des de Santa Cruz a Praia. Tarda, pelàgic.

25/06/2018 Visita a l’Illa de Graciosa.

26/06/2018 Matí, vol Graciosa (11:35) - Ponta Delgada (13:15). Tarda, Pico 
de Vara-Serra da Tronqueira.

27/06/2018 Matí, llac de Furnas i llac de Congro. Tarda, Vila Franca Do 
Campo. A les 13:15, Raphäel i en Dave tornen a Europa.

28/06/2018 Visita a Santa Maria. 

Ferri: 

S. Miguel - P. Delgada (NB) S. Maria - V. Porto (NB) 7:30 - 10:30. 

S. Maria - V. Porto (NB) S. Miguel - P. Delgada (NB) 21:00 - 0:00.

29/06/2018 Visita São Miguel. En  Salvador Cases i l’Alain Jortay tornen a 
Europa.

30/06/2018 Ponta Delgada (15:35) – BCN (22:20).
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Arribats a Praia, ens vam entretenir observant xatracs rosats, esperant que 
sortissin els cotxes i la gent. Però quan vaig dir que el ferri continuava, 
tothom va començar a córrer per arribar a la sortida. En arribar-hi, estaven 
tancant la porta i el ferri emprenia viatge cap a São Jorge, on arribava al cap 
de tres hores. En un primer moment, ens van dir que el vaixell no podia 
regressar a port i que podríem tornar en dos dies o agafar un vaixell de 
tornada abans. Tot i que la situació no era desesperant perquè ja teníem el 
bimbo a la butxaca, si no aconseguíem fer recular el ferri, ens perdríem el 
pelàgic, els diners de l’hotel i del cotxe, etc. Malgrat tot, el personal ens va 
veure tan contrariats que el vaixell va tornar a port, d’on acabava de partir, i 
vam baixar a Graciosa. 

Mentre la resta de passatgers ens saludaven des del ferri, ens vam 
assabentar que els responsables del pelàgic ens havien vingut a rebre i en 
veure que no baixàvem, van tornar a marxar. En aquesta illa tothom es 
coneix. Així que al cap d’una estona ens venien a rebre i després d’acordar 
trobar-nos l’endemà a les 9 del matí, ens van acompanyar a tothom, molt 
amablement, fins a l’allotjament. La veu havia corregut i tot el poble ja sabia 
el nostre  patètic ensurt al ferri!  

Mentre en Miquel, l’Ana, la Diana i jo sopàvem al restaurant Costa do Sol -la 
millor opció per menjar al poble- va venir Rolando Oliveira, el responsable 
del pelàgic, a dir-nos que, com que només estaríem tres hores en barca, 
potser seria millor anar a la tarda perquè així potser podríem veure els 
ocells tornant del Banc de Fortuna a les seves colònies a Ilhéu da Praia. 
Aparentment el canvi no tenia molta lògica perquè quan tornéssim a port 
encara faltarien 3 hores per fer-se fosc, però ens vam deixar aconsellar pels 
que en saben. Vam enviar un missatge a tots, però només el Dave, en Robert 
i en Raphäel van contestar. Petita com és l’illa vam pensar que algú avisaria 
al Salvador i a l’Alain. 
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24/06/2018. Matí, caminant des de Santa Cruz a Praia. Tarda, pelàgic. 

Al matí, cadascú va fer una activitat diferent. Abans de sortir de l’hotel, però, 
van rebre un e-mail del Salvador dient que l’Alain no recordava el PIN del 
mòbil, que se li havia gastat la bateria i que estava a l’espera que la seva 
dona li enviés el PUK. Estaven desconcertats i no sabien si havíem fet el 
pelàgic sense ells o què havia passat. 

La Diana i jo vam anar a Praia caminant: primer, per un camí litoral molt 
bonic i, després, per una carretera sense cotxes. A les dues ens vam trobar 
tots a Praia i vam fer el pelàgic, on la majoria no vam fer cap bimbo. Això si, 
el chumming va facilitar els apropaments dels petrells de Monteiro. Cap 
baldriga petita, però tres de grises. 

A la nit, vam anar tots al mateix restaurant del dia anterior, però estava 
tancat, així que vam tornar cap a Praia per sopar al Jesua. També una bona 
opció per menjar. 

25/06/2018. Visita a l’Illa de Graciosa 

El dia de marge que teníem per si feia mal temps, el vam aprofitar per fer 
una visita a l’illa. Primer, en Miquel, l’Ana, la Diana i jo vam anar a la Furna do 
Enxofre amb cotxe. Es tracta d’una bonica caldera que t’endinsa al fons de la 
Terra com si et trobessis a una novel·la de Jules Verne. Ens hi vam trobar al 
Robert que havia vingut en bici.  

Després, vam seguir fins a les Termas Do Carapacho per comprovar que 
dilluns estan tancades. Així que vam aprofitar per banyar-nos a les piscines 
naturals adjacents, a les parets de les quals venen els xatracs comuns a 
menjar els peixets que escupen les onades. Els pots veure a dos metres des 
de dins de l’aigua! 
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Al cap d’una estona, va arribar el Robert en bici i, més tard, el Salvador, que 
venia caminant des de Praia i que també havia visitat el cràter. L’Alain havia 
fet el trajecte amb el Salvador fins al darrer tram, però no l’arribem a trobar. 
Al proper Dolphin Bar sembla que és on fan les millors tapes de l’illa, però 
anem a dinar massa tard i el trobem tancat. 

El Robert, l’Alain i en Salvador han vist dues guatlles dalt d’un marge. 
Nosaltres les hem sentit  cantar i sembla que aquesta illa és un lloc molt més 
fàcil que Catalunya per trobar aquesta espècie, que té aquí una subespècie 
endèmica. Al final, n’aixequem una en un camp. 

Al vespre, anem a visitar una plaça de toros dins d’un cràter. Un indret amb 
una bonica vista de Santa Cruz da Graciosa. 

Per acabar, ens trobem tots per sopar a Costa do Sol, on anem arribant 
esglaonadament. En Raphäel ha aprofitat el dia per fer submarinisme i en 
Dave per preparar-se el viatge a Portugal, Sèrbia, Macedònia, Romania, 
Kirguizistan i Kazakhstan on preveu fer 34 bimbos. En Robert arriba més 
tard, després d’haver sopat amb l’Alain. 

26/06/2018. Matí, vol de Graciosa (11:35) - Ponta Delgada (13:15). 
Tarda, Pico de Vara - Serra da Tronqueira. 

A l’aeroport ens trobem amb la sorpresa que, tot i haver comprat els 
mateixos vols, viatgem en avions diferents. Ens retrobem a Ponta Delgada.  

Tenim diferents prioritats: en Dave i en Raphäel només tenen una tarda i un 
matí, mentre que en Miquel, l’Ana, la Diana i jo tenim 4 dies.  
Així que nosaltres quatre primer anem a Furnas a deixar les coses a la 
caseta. Després, comencem des del sud (37.76587-25.20358) cap a la serra 
da Tronqueira, mentre que ells han començat fa estona pel nord. Abans 
d’entrar nosaltres, ells ja han vist el seu primer pinsà borroner al punt 
(37.796078, -25.184739) i un altre, després, al Miradouro da Serra da 
Tronqueira (37.79631 -25.18463).  
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Uns cants estranys ens alerten d’una parella al costat del camí, després 3 
més i, finalment, trobem el segon equip venint del sud. Ells tenen pressa per 
marxar i nosaltres seguim fins al mirador, on veiem diversos reietons i un 
altre pinsà borroner. 

L’altre equip passa, sense èxit, dues hores buscant el cabussó cabusset 
becgròs (Podilymbus podiceps) a la llacuna de Furnas, on s’havia vist feia 
una setmana. A les nou del vespre, ens informen que han vist un xatrac 
embridat (Sterna anaethetus) a Vila Franca  Do Campo! 

27/06/2018. Matí, llac de Furnas i llac de Congro. Tarda, Vila Franca Do 
Campo. 

Vam passar el dia buscant, sense èxit, el cabusset becgròs i el xatrac 
embridat. Primer, a la llacuna de Furnas i després, al bonic llac de Congro, 
per si se n’havia anat volant. Finalment, vam buscar el xatrac embridat 
davant de l’illot del bonic poble de  Vila Franca Do Campo. 

28/06/2018. Illa de Santa Maria. 

Recomponem els grups. El Miquel i l’Anna es van prendre el dia de relaxació 
visitant São Miguel i rebuscant el cabussó. La Diana i jo ens vam retrobar 
amb l’Alain i en Salvador al ferri que va a l’illa de Santa Maria (2,5 hores i 55 
€ anar i tornar per persona).  

Vam anar a aquesta illa amb l’objectiu de trobar la subespècie endèmica de 
reietó i la baldriga petita.  

A l’anada, unes cinc-centes baldrigues cendroses ens van acompanyar, però 
no hi va haver sort amb la petita.  Un cop arribats a l’illa, i sense cap punt 
concret predeterminat, vam decidir anar a Pico Alto, el punt més alt de l’illa, 
situat a 587 m i anar tornant caminant cap al port. Un amable taxista ens hi 
va deixar (12 €) i, per primer cop durant el viatge, la Diana va trobar un 
ocell: el reietó! Després vam anar baixant pel camí més llarg fins a Barreiros 
a través d’un bosc humit amb vistes meravelloses a banda i banda de l’illa.  
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Un cop arribats a la plana, un cotxe ens va parar i ens va portar fins a 
Almagreira a un restaurant per dinar. Des d’allà, vam caminar una estona i 
després la Diana, el Salvador i jo vam fer dit - l’Alain va preferir caminar- i de 
seguida ens va agafar una professora molt amable que ens va portar fins a la 
capital d’aquesta petita illa, on després de visitar-la i retrobar-nos amb el 
nostre company caminador, vam agafar el ferri. 
  
A la tornada no hi va haver sort amb la baldriga petita, tot i que l’Alain la va 
continuar buscant sota el reflex de la lluna. 

29/06/2018. Lagoa Azul- Vila Franca do Porto- Termes a Furnas. 
El principal objectiu d’aquesta jornada va ser trobar el cabussó becgròs que 
el Miquel havia vist el dia d’abans a la Lagoa Azul, potser el lloc més 
espectacular i visitat de l’illa. Després de dinar, vam tornar a buscar el xatrac 
embridat a vila Franca do Campo. No hi va haver sort, així que vam acabar el 
dia relaxant-nos a la Poça de Dona Beija (6 €), un conjunt de piscines amb 
aigües sulfuroses. 

30/06/2018 Ponta Delgada (15:35) – BCN (22:20). 

Per un resum diari de les vivències durant aquest viatge, podeu consultar el 
blog Un parell de motxilles amb paraules alades d’Eugeni Capella i Diana 
Vizán: https://blocs.mesvilaweb.cat/dianavia7/ 

Per a més informació sobre el pelàgic: 
Monteiro’s Petrel and Pelagic Birding off the Azores 
http://birdingfrontiers.com/2017/03/15/monteiros-petrel-and-pelagic-
birding-off-the-azores/ 

Per a qualsevol consulta, em podeu enviar un correu electrònic a  
eugenicapella@gmail.com 

🎗 Eugeni Capella Roca 
Cambrils, Catalunya. 
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Fotos del viatge 

Fotos de portada: Pico Alto (Santa Maria), petrell de Monteiro i pinsà 
borroner de les Açores. 
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Illa São Jorge en primer pla i Pico al fons des del ferri entre Terceira i 
Graciosa.

Arribant a l’illa de Graciosa.

Illa de Praia davant de Praia.

A Praia és possible allotjar-se en un molí.

Pelàgic sortint de Praia. 
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Xatrac comú.

Petrell de Monteiro.

Baldriga cendrosa canària.

Baldriga cendrosa canària.

Baldriga grisa.

Petrell de Monteiro amb baldrigues.
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Santa Cruz da Graciosa.

Termas Do Carapacho a l’esquerra.

Plaça de braus dins del volcà a Santa Cruz da Graciosa.

Omnipresents hortènsies.

Fringilla coelebs ssp. moreletti. 
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Pico de Tronqueira.

Pico de Tronqueira a Sao Miguel.

Lagoa de Furnas.

Retirant el cocido de sota terra. Casa girada a Furnas.

R. regulus ssp. azorensis. 
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Lagoa de Furnas.

Lagoa do Congro. 

Lagoa do Congro. 

Escriu per afegir un peu de foto.

Vila Franca do Campo.
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La Diana, després d’haver trobat el reietó a Santa 
Maria.

De pico Alto a Bananeiras. 

Praia Formosa.

Praia Formosa, suposadament una de les millors 
platges de les Açores quan la marea és baixa.

De pico Alto a Bananeiras.
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Sete cidades. 

Cabusset becgròs. 


