
Garça-nocturna-americana na marina de Angra do Heroísmo 

A actividade do birdwatching nos Açores tem atraído, ano após ano, cada vez 

mais, a atenção da comunidade ornitológica internacional para este 

arquipélago. Devido aos seus endemismos, o priolo e o paínho de Monteiro, e, 

sobretudo, pela possibilidade, muito elevada, de observar espécies de aves 

americanas em território europeu. Esta afirmação, actualmente, não transmite 

grande novidade, sendo quase um lugar-comum entre os diversos agentes 

ligados à Natureza. Mesmo alguns poderes públicos, entre algum paternalismo e 

olhares carregados de comiseração, começam a perceber as vantagens e 

visibilidade que esta actividade pode trazer à região, nas mais variadas 

vertentes. 

  

E a população em geral. Muita gente, que antes nunca se havia interessado 

particularmente por aves, começa agora a sentir uma crescente curiosidade. E 

uma das grandes responsáveis por este fenómeno é a garça-nocturna-americana 

que, desde há mais de ano e meio, se encontra na marina de Angra do 

Heroísmo. Que tem esta espécie de especial, entre as muitas dezenas que todos 

os anos visitam o arquipélago açoriano? Primeiro, trata-se do primeiro registo 

desta espécie americana no Paleártico Ocidental; depois, o interesse visível de 

inúmeros birdwatchers pela marina (e o seu comportamento perante uma 

espécie em particular) de Angra de Heroísmo, durante os últimos meses, 

começou a atrair a atenção das pessoas que ali se passeiam habitualmente e 

despertou a imprensa escrita da ilha. 

Primeiros registos 

O primeiro registo conhecido até ao momento, foi efectuado na marina de Angra 

do Heroísmo por Ricardo Rego, dia 25 de Outubro de 2009, às 21:05h. Registo 



este desconhecido até hoje e que acrescenta um novo capítulo à história da já 

nossa conhecida garça-nocturna-americana. 

Só passados muitos meses após esta observação a ave voltaria a ser observada, 

no mesmo local, a 24 e 28 de Julho de 2010 (in BirdingAzores: 

http://www.birdingazores.com/photoref.php?s_id=290&b_id=12714&stat=0 ; 

http://www.birdingazores.com/photoref.php?s_id=290&b_id=12714&stat=1). 

Estes primeiros registos só viríam a ser conhecidos à posteriori com a 

identificação da ave que apenas se verificou alguns meses mais tarde, depois de 

uma nova observação no dia 17 de Dezembro de 2010 (in BirdingAzores: 

http://www.birdingazores.com/index.php?page=rarebirddata&id=290#NotFirs

t). A partir desse momento a notícia “correria o Mundo”, motivando este facto a 

vinda de inúmeros ornitólogos estrangeiros à Terceira. “Apenas” para observar 

esta espécie. Com efeito, houve quem se tivesse deslocado a esta ilha e tenha 

ficado apenas durante um dia, o tempo suficiente para fazer o registo para a sua 

life-list, e tenha partido logo de seguida… 

Assim, este despertar para a raridade, foi também responsável pela sua história, 

e a pouco e pouco foram surgindo outros registos de observadores e fotógrafos 

locais que haviam “capturado” a ave sem contudo se darem conta da sua 

raridade. 

Pelo meio recuperou-se um registo, dum outro indivíduo da mesma espécie, no 

Pico, no Outono passado: 

http://www.birdingazores.com/bigpic.php?filename=nyc_vio17.jpg&id=3646&

spid=290, e há pouco mais dum mês foi observada outra ave no Funchal, no 

arquipélago da Madeira: http://www1.cm-

funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=302:avist

ada-garca-nocturna-americana-na-marina-do-funchal&catid=140:abril 

Enfim, é caso para lembrarmos aqui o velho ditado: “Não há fome que não dê 

em fartura.” 



 

O primeiro e último registo, onde são evidentes as diferenças de plumagem: de 
juvenil e de segundo ano 

Faz-nos perceber também que muitos registos podem permanecer 

desconhecidos nas nossas máquinas fotográficas. O site Aves dos Açores pode 

ser assim uma boa forma de descubrir as aves que registou e quem sabe não se 

trate de uma grande raridade. Desta forma partilhe conosco as suas observações 

e teremos todo o gosto em identificá-las e trazê-las à luz da ribalta. 

Breve retrato 

A garça-nocturna-americana Nyctanassa violacea é uma espécie com ampla 

distribuição no continente americano, desde a Califórnia até ao Maine, 

Oklahoma, Colorado, Kansas, Nebraska, etc., mas também no México, Costa do 

Golfo, Bahamas, América Central e América do Sul, incluindo as ilhas Galápagos 

e Brasil onde é conhecida, consoante as regiões, como matirão, savacu-de-coroa, 

dorminhoco, tamatião, entre outros. 

Trata-se duma espécie colonial, essencialmente sedentária, invernando 

normalmente nos mesmos locais onde nidifica, embora possa ocorrer, como 

divagante, em vários estados americanos. 



Prefere zonas húmidas arborizadas: pântanos, lagoas, lagos e mangais, sendo 

observada frequentemente em águas rasas de maré e ao longo dos rios de 

planície com margens arborizadas. 

Alimenta-se essencialmente de crustáceos, moluscos, anfíbios e peixes 

pequenos, no período crepuscular, e durante a noite, embora possa ser 

observada durante o dia, principalmente em zonas costeiras. 

 


