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Rios de Montanha, 
nos doMínios 
do MelRo-d’água

FotogRaFia João Cosme

Rios de Montanha, nos domínios do Melro-d’água, é um novo projeto editorial que tem 

como grande objetivo sensibilizar o público e divulgar um habitat, bem como as espé-

cies mais emblemáticas destes importantes cursos de água. Este trabalho foi desenvolvido 

durante seis anos, em diversos rios e serras da região centro do país, nomeadamente nas 

serras da Freita, Arada, Montemuro, Arestal e Caramulo. Estas fabulosas zonas apresentam 

uma grande diversidade de paisagens ribeirinhas, com cascatas imponentes, rios selvagens 

e uma fauna típica destas áreas montanhosas. O grande protagonista deste projeto é uma 

ave singular dos rios de montanha, o Melro-d’água (Cinclus cinclus). Em muitos países esta 

espécie é usada como indicador biológico, pois apenas a encontramos em rios saudáveis e 

sem poluição. 

A edição deste livro está prevista para o final de 2018. Para mais informação pode consultar: 

cosmefoto@gmail.com

Link de promoção: https://vimeo.com/285815699

JOÃO COSME é Fotógrafo de Natureza e é natural de Vouzela. As suas imagens são publicadas 

em revistas nacionais e internacionais como BBC Wildlife, GDT, National Geographic Maga-

zine-Portugal, Visão, Notícias Magazine, entre muitas outras. É autor e coautor de diversos 

livros e guias, onde se destacam Rios de Vida, Natureza Íntima e No Trilho do Lobo. O seu 

trabalho tem sido reconhecido internacionalmente em diversos concursos de Fotografia de 

Natureza e Vida Selvagem, onde tem sido premiado, nomeadamente no ASFERICO – Inter-

national Nature Photography Competition – Italia, GLANZLICHTER – Internationaler Na-

turfoto-Wettbewerb – Alemanha, NATUREWARDS Terre Sauvage – França. Atualmente faz 

parte da equipa do projeto internacional Naturephotoblog. É o representante em Portugal 

na fotografia de natureza e vida selvagem no âmbito do programa embaixador da SIGMA.

www.cinclusnatura.blogspot.com

www.naturephotoblog.com 

Facebook – João Cosme – Fotografia de Vida Selvagem
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