
TORRE DA BOLSA 
 
Código: PT092 
Alentejo: Elvas (Portalegre) 
Coordenadas geográficas: 39º 32' N  08º 01' W  
Área: 2722 ha 
Altitudes: 170 - 277 m  

 
Critérios  
A1 (Tetrax tetrax; Falco naumanni; Otis tarda) 
C1 (Tetrax tetrax) 
 
Descrição do sítio 
Área agrícola, aberta, interrompida ocasionalmente por algumas manchas de olival. Trata-se de uma 
área maioritariamente circundada pelo Perímetro de Rega da Albufeira do Caia. A Norte desta área 
desta-se a proximidade da Cidade de Elvas. Por se encontrar, na sua quase totalidade, a uma cota de 
altitude superior à do perímetro de rega, terá prevenido uma intensificação agrícola generalizada. 
Desta forma pode-se considerar que esta área abrange os poucos habitats favoráveis para a 
permanência de aves estepárias, numa região predominantemente agrícola de características 
intensivas. 
 
 
Habitats: Cereacultura extensiva (pousios, cereais, alqueives); olivais; alguma agricultura de regadio.  
 
Uso do solo: Agricultura, Caça.  

 
Importância ornitológica 
Na Primavera esta área destaca-se pela sua importância para a reprodução do Sisão (Tetrax tetrax) 
registando uma densidade invulgar de machos em canto; e da Abetarda (Otis tarda) ao ocorrer a 
formação de um dos poucos leques do Norte Alentejano. 
No Inverno destaca-se a ocorrência de um dormitório invulgarmente numeroso de Peneireiro-
cinzento (Elanus caeruleus), e de um outro dormitório de Fancelho-das-torres (Falco naumanni) 
correspondendo ao único caso de invernada conhecido em Portugal. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espécie Época Ano Min Máx Rigor Critérios 
Otis tarda Abetarda R 2005 18ind 18 A A1,  C1 

Tetrax tetrax  Sisão R 2005 183 
machos 

183 A A1, C1 

Falco naumanni Francelho-das-torres I 2003/

2004 

12 ind 12 A - 

Elanus caeruleus Peneireiro-das-torres I 2003/

2004 

112 ind 112 A - 



Protecção legal 
Nacional: nenhuma 
Internacional: Uma pequena arte da área está classificada como Sítio do Caia, da lista 
nacional de sítios da Rede Natura 
 
Conservação 
O que mais ameaça esta área é a intensificação agrícola na medida que se encontra nas imediações 
de um perímetro de rega e com solos com uma boa capacidade de uso (essencialmente do tipo B). 
 
Ameaças: Intensificação agrícola, novas linhas de média tensão (maior risco de acidentes de 
electrocussão e colisão), Perturbação, Intensificação agrícola.  
 


