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Prefácio

Fruto de uma iniciativa do Curso 
Profissional Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural do Agrupamento 
de Escolas de Campo Maior, nasce 

a ideia de criar um projeto utilizando como 
palco a Herdade dos Adaens. Contra todas 
as expectativas, e a breves instantes de o 
mesmo começar, Portugal entra num cená-
rio de pandemia que atinge níveis mundiais, 
restringindo as possibilidades de trabalho 
e obrigando ao confinamento e isolamento 
social. 
No entanto, esta afirmação apenas é parcial-
mente correta, pois o isolamento foi apenas 
físico e não social. Através de interações 
virtuais entre toda a equipa técnica, junta-
mente com o esforço e dedicação dos alunos 
deste curso foi possível dar asas ao projeto, 
que teve como fruto este Guia de Campo das 
Aves mais Emblemáticas de Campo Maior e 
da Herdade dos Adaens. Este mesmo Guia 
tem como objetivos principais espalhar o 
conhecimento e fomentar o interesse no 
fascinante grupo das Aves, cujas cores subli-
mes e cantos melodiosos dão cor e alegria 
ao dia de qualquer turista e observador de 
natureza. 

Através de descrições gerais, fotos, e inclu-
sive os cantos característicos de cada espécie 
damos aqui a conhecer as mais emblemáticas 
aves do concelho de Campo Maior, muitas 
das quais ameaçadas à escala global e cujo 
decréscimo urje deter. É o desejo de todos 

nós que esta compilação de conhecimentos 
possa ser útil e informativa, pois é dever de 
todos proteger e cuidar da natureza, preser-
vando o que de mais belo nela existe.

Francisco Barreto 
Biólogo

Este guia é interativo!
Em cada página existe um código QR, para onde só tem de apontar a 
câmara do seu dispositivo móvel para descobrir o som dessa ave. Caso não 
consiga desta forma pode sempre clicar no botão ao lado.

Conservação das espécies
Haverá uma indicação sobre o atual estado de conservação da espécie 
nessa página descrita. A escala é da autoria da União Internacional para 
Conservação da Natureza e a legenda é a seguinte:

 

EX: Extinto; EW: Extinto na natureza; CR: Perigo crítico; EN: Em perigo; 
VU: Vulnerável; NT: Quase ameaçada; LC: Pouco preocupante.

Campo 
Maior

EXTINTO BAIXO RISCOAMEAÇADO
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Introdução

De acordo com as especificida-
des da disciplina de Ambiente e 
Desenvolvimento Rural, e tendo 
em conta as valências que a zona 

do concelho de Campo Maior oferece, foi 
possível, com os alunos do Curso Profissional 
Técnico de Turismo Ambiental e Rural, no 
ano letivo de 2019/2020, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Campo Maior, a 
Herdade dos Adaens, Coração Delta e GEDA, 
desenvolver um trabalho prático e investiga-
tivo, que permitiu a elaboração do presente 
guia de campo de aves, o qual privilegiou a 
pesquisa, análise de dados e recolha de infor-
mação tendo como referencia a Herdade dos 
Adaens.

A seleção de aves que aqui se apresenta teve 
por base as mais emblemáticas do concelho, 
e apesar de ser reduzida, serve de ponto de 
partida para um trabalho que ainda tem muito 
para dar e que poderá vir a ter continuidade 
no futuro. 

Enquadramento geral

No interior do distrito de Portalegre, ao qual 
pertence Campo Maior, encontra-se o Parque 
Natural da Serra de São Mamede (PNSSM), 
que inclui o essencial da serra com o mesmo 
nome, o mais importante dos relevos alente-
janos, em território pertencente aos conce-
lhos de Arronches, Castelo de Vide, Marvão 
e Portalegre. 

Este Parque Natural, o único existente no norte 
alentejano, foi criado através do Decreto-Lei 
nº 121/89, de 14 de abril com o objetivo de 
assegurar a conservação da natureza e biodi-
versidade. O seu papel é relevante na defini-
ção das regras de exploração do meio natural, 
que possibilite a compatibilização das ativi-
dades humanas com a dinâmica dos ecos-
sistemas. Trata-se de um espaço que, desde 
logo, nos surpreende pela diversidade paisa-
gística bem expressa na variedade da sua 
geologia e do elenco florístico presente. À 
diversidade vegetal acrescenta-se a presença 
de distintas comunidades de animais, com 
realce para as aves de presa.

O Parque Natural da Serra de S. Mamede é 
uma área com grande diversidade de habi-
tats, sendo especialmente importante do 
ponto de vista fitogeográfico. Com efeito, 
devido às caraterísticas geomorfológicas e 
climáticas da serra, que se constitui como 
uma barreira continental à influência atlân-
tica, o Parque é o limite sul para muitas espé-
cies e comunidades vegetais de distribuição 
preferencialmente atlântica. 

A variedade de biótopos proporciona uma 
grande riqueza faunística. Assim, a área do 
Parque é de grande importância a nível orni-
tológico, tanto no território nacional como 
na Península Ibérica, fazendo parte da rota 
migratória de muitas espécies entre a Europa 
e a África.

No total, no Atlas das Aves do Parque Natural 
foram inventariadas cerca de 150 espécies, 
sendo que 40 nidificam no Parque, das quais 
se destacam algumas devido ao seu estatuto 
de conservação prioritário.

Agricultura e biodiversidade em 
Campo Maior

Em Campo Maior, a agricultura desempenha 
um papel chave na manutenção e promoção 
da biodiversidade, sendo inúmeras as espé-
cies adaptadas e dependentes destas condi-
ções. Mesmo em situações de agricultura 
mais intensiva é possível implementar melho-
rias nas práticas agrícolas que contribuam 
para minimizar os impactos negativos que a 
simplificação e intensificação da paisagem 
rural possa ter na biodiversidade e contri-
buir para a sua promoção. Para além disto, 
e devido às próprias características do terri-
tório, dominado por montados de sobreiro 
(Quercus suber) e azinheira (Quercus rotun-
difolia), Campo Maior apresenta também 
uma fauna muito diversificada com inúme-
ras espécies ameaçadas e com distribuição 
restrita a nível nacional. 

A importância das aves nos ecossistemas 
e para o Homem 

As aves desempenham importantes funções 
nos ecossistemas e contribuem ativamente 
para o equilíbrio ambiental. Elas interagem 
com a vegetação, nos processos de poliniza-

ção e dispersão de inúmeras plantas. Muitas 
espécies de aves alimentam-se de invertebra-
dos e, neste sentido, podem ser importantes 
aliados no controlo das populações de inse-
tos e outros pequenos animais.

A presença das aves torna o ambiente mais 
agradável para o ser humano, pois tanto adul-
tos quanto crianças geralmente consideram 
prazeroso observar aves, principalmente 
devido à grande variedade de cores que estas 
possuem e aos cantos belos e melodiosos 
que produzem. Como tal, a observação de 
aves ou Birdwatching é uma das atividades 
de natureza mais comuns e apreciadas em 
todo o mundo.
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Abelharuco
(Merops apiaster)

Estatuto de conservação:           Pouco preocupante.

Habitat: Esta ave habita bosques e zonas de floresta tempe-
rada.

Fenologia: Estival

Tamanho: Mede cerca de 27 – 30 cm.

Alimentação: O Abelharuco alimenta-se essencialmente de 
abelhas ou outros insetos alados.

Nidificação: O ninho é construído num túnel, que pode atingir 
2 metros de comprimento, escavado pelo casal no solo ou em 
bancos arenosos de rios.

Fotografias: Ricardo Lourenço

O som do ABELHARUCO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=xCcdpx9KdCs


Estatuto de conservação:              Em perigo.

Habitat: Planícies e searas.

Fenologia: Residente

Tamanho: 75 e 105 cm.

Alimentação: Plantas verdes espontâneas, sementes e 
invertebrados.

Nidificação: Geralmente searas ou pousios altos, onde 
põem 2 a 3 ovos no solo.

O som da ABETARDA

ou

Fotografias: Luís Venâncio

Abetarda
(Otis tarda)
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https://www.youtube.com/watch?v=RTAXYG7oVGI


Abibe
(Vanellus vanellus)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: O abibe é uma ave que gosta de estar em campos 
de cultivo e em pastagens.

Fenologia: Invernante

Tamanho: Mede cerca de 30 cm.

Alimentação: O abibe alimenta-se de insetos e de inverte-
brados.

Nidificação: É uma ave pernalta que se reproduz em terra 
cultivada e outros habitats de vegetação curta. De 3 a 4 
ovos são colocados em uma raspagem do solo.

O som do ABIBE

ou

Fotografias: Charles J. Sharp 
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https://www.youtube.com/watch?v=fU0OoQ7cHD8


Abutre-negro
(Aegypius monachus)

Estatuto de conservação:              Criticamente em Perigo.

Habitat: Zonas florestadas com bastante relevo, sobretudo 
em bosques mediterrânicos e zonas de montado.

Fenologia: Residente

Tamanho: 100-110 cm.

Alimentação: Carcaças de tamanho médio a grande.

Nidificação: Nidificam em zonas rochosas.

O som do ABUTRE-NEGRO

ou

Fotografia: Artemy Voikhansky
Guia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=R0OqHQmlgzw


Águia-calçada
(Hieraaetus pennatus)

Estatuto de conservação:    Quase ameaçada. 

Habitat: Trata-se de uma ave tipicamente florestal, e a sua distribuição é determinada 
pela presença de manchas de vegetação arbórea com clareiras e zonas abertas, em 
geral formadas pela atividade agropecuária extensiva.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 46 cm de comprimento e 120 cm de envergadura.

Alimentação: Alimentam-se principalmente de aves de pequeno e médio porte, lagar-
tos, e pequenos mamíferos; ocasionalmente também insetos.

Nidificação: Nidificam principalmente em áreas florestais (intercaladas com clareiras), 
incluindo arbustos, pastagens.

O som do ÁGUIA-CALÇADA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=xxgwrM2q1EI


Águia-cobreira
(Circaetus gallicus)

Estatuto de conservação:    Quase ameaçada. 

Habitat: Frequenta habitats com agricultura tradicional e pastoreio extensivo, onde 
as presas são abundantes, bem como matas secas e abertas e habitats mediterrâni-
cos rochosos. 

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 70 cm de comprimento e 180 cm de envergadura.

Alimentação: A águia-cobreira alimenta-se quase exclusivamente de répteis, parti-
cularmente cobras e lagartos.

Nidificação: Nidifica em árvores altas, requerendo áreas de floresta alternadas com 
habitas abertos em planícies e montes.

Fotografia: Francisco Barreto

O som da ÁGUIA-COBREIRA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=qJ2X8VBFoCw


Águia-de-Bonelli
(Aquila fasciata)

Estatuto de conservação:    Em Perigo. 

Habitat: Vales alcantilados com fragas e zonas acidentadas bem 
florestadas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir entre 55-74 cm de comprimento e 165 cm 
de envergadura.

Alimentação: Sobretudo perdizes, pombos e coelhos, mas chega 
a capturar presas tão grandes como a garça-real.

Nidificação: Geralmente o casal tem vários ninhos que vai 
ocupando alternadamente em diferentes anos. Cada ninhada tem 
geralmente uma ou duas crias.

Fotografia: Luís Venâncio

O som do ÁGUIA-DE-BONELLI

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=lHsbVTn_YtQ


Águia-imperial-
ibérica
(Aquila adalberti)

Estatuto de conservação:    Criticamente em Perigo.

Habitat: Montados de sobro e azinho, próximos de áreas com 
cearicultura e matos.

Fenologia: Residente

Tamanho: Rapina de grande porte, podendo atingir até 80 cm 
de comprimento e 210 cm de envergadura.

Alimentação: Alimentam-se essencialmente de mamíferos 
(principalmente coelho-bravo) e aves de médio porte.

Nidificação: Poem normalmente 2 a 4 ovos, sendo o período de 
incubação de 45 dias. Nidificam em árvores de grande porte.

Fotografia: Artemy Voikhansky

O som do ÁGUIA-IMPERIAL-IBÉRICA

ou

Fotografias: Juan LacruzGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior

13

https://www.youtube.com/watch?v=lci5mZWCvfk


Águia-pesqueira
(Pandion haliaetus)

Estatuto de conservação:               Em perigo.

Habitat: Na zona mediterrânica é mais comum junto à costa, 
nas falésias escarpadas ou em pequenas ilhas rochosas.

Fenologia: Residente

Tamanho: 50 – 65 cm (Adulto).

Alimentação: Captura peixes de água doce, salgada ou 
salobra, o que lhe permite frequentar estuários, barragens, 
cursos de água de caudal lento e por vezes a orla costeira.

Nidificação: Nidifica no topo de árvores ou rochedos, em 
ninhos muito robustos.

Fotografias: NASA

O som da ÁGUIA-PESQUEIRA

ou

Guia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior

14

https://www.youtube.com/watch?v=kOIQhJCEVJo


Alcaravão
(Burhinus oedicnemus)

Estatuto de conservação:    Vulnerável. 

Habitat: Em Portugal o alcaravão frequenta habitats abertos 
com vegetação herbácea e/ou arbustiva rala, com poucas ou 
nenhumas árvores, como dunas, pousios e culturas arvenses 
de sequeiro.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 40 a 45 cm de comprimento.

Alimentação: A dieta alimentar é composta essencialmente 
por invertebrados terrestres e pequenos vertebrados.

Nidificação: O período reprodutivo é consideravelmente 
extenso, podendo ir de março a junho. Em média as posturas 
são compostas por dois ovos e o período de incubação dura 
entre 24 a 26 dias.

O som do ALCARAVÃO

ou

Fotografia: Frank Vassen
Guia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=Y7LiQerSFiY


Alvéola-branca
(Motacilla alba)

Estatuto de conservação:             Pouco preocupante.

Habitat: Zonas ribeirinhas e com cursos de água, bem como 
terrenos agrícolas lavrados e parques urbanos.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir até aproximadamente 18 cm de compri-
mento.

Alimentação: Alimenta-se de invertebrados em sementeiras, 
pousios, arrozais, sapais, terrenos lavrados.

Nidificação: Frequenta margens de rios, ribeiros e regos. É 
frequente junto a povoações ou dentro das mesmas, onde nidi-
fica (casas rurais, azenhas, pontes, ruínas ou muros de pedra). 
As posturas são normalmente compostas por 5 ou 6 ovos, que 
são incubados entre 11 a 16 dias.

Fotografias: Francisco Barreto

O som do ALVÉOLA-BRANCA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=HZK1GsVWGw4


Andorinha-das-
Chaminés 
(Hirundo rustica)

Estatuto de conservação:   Pouco preocupante.

Habitat: Espécie generalista, ocorre em áreas de clima boreal, 
temperado e mediterrânico, tanto em zonas continentais, 
como oceânicas, estando apenas ausente do Ártico e do 
deserto.

Fenologia: Estival

Tamanho: Possui entre 17 e 19 cm de comprimento e 32 a 34,5 
cm de envergadura.

Alimentação: Exclusivamente insetos voadores, na sua maio-
ria dípteros.

Nidificação: Os ninhos são construídos principalmente em 
construções humanas, usando lama misturada com algum 
material vegetal.

O som do ANDORINHA DAS CHAMINÉS

ou

Fotografia: Andreas EichlerGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=B3_cLAbZ2aI


Andorinha-das-rochas
(Ptyonoprogne rupestres)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Durante a época de criação habitam, sobretudo, zonas rochosas, 
quer se trate de fragas ou de simples afloramentos. No inverno frequentam os 
mesmos habitats da época de criação, ocorrendo também em falésias costei-
ras, vales e zonas húmidas do litoral, tornando-se mais frequente em aglomera-
dos populacionais, tanto no litoral como no interior.

Fenologia: Residente 

Tamanho:  Cerca de 15 cm de comprimento.

Alimentação: Insetos (insectívora).

Nidificação: Nidificam em escarpas, pontes, viadutos, túneis, ruínas e paredões 
de barragens. No Norte a nidificação inicia-se em abril.

O som do ANDORINHA DAS ROCHAS

ou

Fotografia: Martien Brand

Guia das Aves 
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https://www.youtube.com/watch?v=2hPzFcqxcvU


Andorinha-dos-
beirais
(Delichon urbicum)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Os seus habitats preferidos são campos abertos com 
vegetação baixa, tais como prados e campos de cultivo, de 
preferência junto à água.

Fenologia: Estival

Tamanho: Possui entre 13 e 15cm.

Alimentação: Insetos.

Nidificação: Os ninhos, muito fechados, são feitos de lama 
recolhida em poças de água e construídos em beirais de casas.

O som do ANDORINHA DOS BEIRAIS

ou

Fotografia: Andreas Trepte
Guia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=enGcm-tmrYU


Andorinhão- 
-preto
(Apus apus)

Estatuto de conservação:     Pouco Preocupante.

Habitat: Esta ave habita desertos, florestas, estepes, zonas agrícolas, desde o 
nível do mar aos 4000 metros de altitude.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 25 cm de comprimento.

Alimentação: A sua alimentação é à base de insetos voadores e aranhas de 
pequenas ou médias dimensões. 

Nidificação: O seu ninho é construído em cavidades, geralmente em edifí-
cios.

Fotografia: Paweł Kuźniar

O som do ANDORINHÃO-PRETO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=nZQoH0b0u0s


Borrelho-pequeno- 
de-coleira
(Charadrius dubius)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Típicas de massas de água de zonas interiores, são frequentes em 
ribeiras e charcas de água doce.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 15cm de comprimento.

Alimentação: Principalmente insetos e outros invertebrados, apesar de 
também se poderem alimentar de sementes.

Nidificação: Os ninhos são construídos perto da água, na areia ou em casca-
lhos. Podem realizar até 2 posturas por ano, de 3-4 ovos.

Fotografia: Francisco Barreto

O som do BORRELHO-
PEQUENO-DE-COLEIRA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=Rg8pmWeblZk


Bufo-real
(Bubo bubo)

Estatuto de conservação:             Quase ameaçado.

Habitat: Habita terrenos rochosos com ou sem bosques, afastados 
da presença humana.

Fenologia: Residente

Tamanho: 58-71 cm.

Alimentação: Alimenta-se de ratos, ratazanas, gaivotas, patos, 
lebres e inclusive de outros bufos e aves de rapina.

Nidificação: Nidifica em cavidades de troncos de árvores e a 
postura é de 2 a 3 ovos, entre abril e maio.

O som do BUFO-REAL

ou

Fotografia: Marton BerntsenGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=ZGNgAkSDqM8


Bútio-comum
(Buteo buteo)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante. 

Habitat: Generalista de habitat. Distribui-se por toda a 
Europa, Norte e Sul de África e zona central e sul da Ásia. No 
território português, encontra-se bastante bem distribuída, 
sendo a única espécie de ave de rapina presente em todas as 
regiões do país.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 50-55 cm de comprimento e 130 
cm de envergadura.

Alimentação: A sua alimentação é muito variada, incluindo 
pequenos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insetos e 
vermes.

Nidificação: Em Portugal, constrói o ninho em árvores, sobre-
tudo em carvalhos, sobreiros, azinheiras e pinheiros. A época 
de nidificação inicia-se em finais de fevereiro, observando-se 
já em junho juvenis voadores. O período de incubação dura 
cerca de 33 dias e as posturas são compostas por 3-4 ovos.

Fotografia: Francisco Barreto

O som do BÚTIO-COMUM

ou

Guia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior

23

https://www.youtube.com/watch?v=zAI4SkIIp84


Carriça
(Troglodyyes troglodytes)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Frequenta uma grande variedade de habitats, desde que provi-
dos de alguma vegetação densa: sebes e silvados, matagais, bosques 
variados, matas ripícolas, parques e jardins de zonas urbanas e suburba-
nas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir até aproximadamente 10 cm de comprimento.

Alimentação: Captura as suas presas (invertebrados) na vegetação, junto 
ao solo.

Nidificação: O início da sua época de reprodução dá-se em março, 
prolongando-se até meados de julho. Segundos estudos europeus, as 
posturas são compostas por 3 a 9 ovos, durando o período de incubação 
cerca de 16 dias.

O som do CARRIÇA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=GAxNI_W1BBs


Cartaxo-comum
(Saxicola rubicola)

Estatuto de conservação:     Pouco preocupante.

Habitat: Encontra-se sobretudo em zonas abertas de charnecas, estepes, 
campos agrícolas, montados e bosques abertos, zonas de matos baixos, 
sapais e dunas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir até aproximadamente 13 cm de comprimento.

Alimentação: A sua dieta assenta em insetos e outros invertebrados, 
consumindo ocasionalmente bagas.

Nidificação: Esta espécie constrói o ninho no solo, bem escondido entre 
a vegetação. Cria 1 ninhada por ano, sendo a postura constituída por 4 a 7 
ovos, após 12 a 13 dias de incubação.

O som do CARTAXO-COMUM

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=PB6mMLDArFM


Cegonha-branca
(Ciconia ciconia)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Campos agrícolas e zonas húmidas baixas, ocorrendo também 
frequentemente em zonas urbanas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 100-115 cm de comprimento e 215 cm de 
envergadura.

Alimentação: Os alimentos mais comuns incluem insetos (principalmente 
besouros, escaravelhos, grilos e gafanhotos), minhocas, répteis, anfíbios e 
pequenos mamíferos como ratazanas, toupeiras e musaranhos.

Nidificação: Reprodução na primavera com uma postura de geralmente 4 
ovos.

O som do CEGONHA-BRANCA

ou

Fotografia: Francisco BarretoGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=gqb1VVuRDE8


Chamariz
(Serinus serinus)

Estatuto de conservação:             Pouco preocupante 

Habitat: Jardins, zonas agrícolas, bosques, zonas costeiras e 
prados de altitude.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 12 cm de comprimento.

Alimentação: Alimentam-se essencialmente de sementes, 
rebentos e alguns invertebrados, como aranhas e larvas.

Nidificação: Nidificam nos ramos de árvores ou arbustos.

Fotografia:  Charles J. Sharp

O som do CHAMARIZ

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=9rrWjwzIBjg


Chapim-azul
(Cyanistes caeruleus)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: Predominam em áreas temperadas e subárticas da 
Europa e Ásia ocidental, em florestas decíduas e mistas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 10,5 a 12 cm de comprimento.

Alimentação: No verão alimentam-se de insetos e aranhas e 
no inverno podem ser encontrados a alimentarem-se junto de 
comedouros de aves com alimentos ricos em gorduras, frutas e 
sementes.

Nidificação: Nidificam em cavidades, geralmente em árvores, 
podendo também usar buracos em paredes de edifícios ou de 
outras estruturas.

Fotografia: Francisco Barreto

O som do CHAPIM-AZUL

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=7aP30Lp0J8w


Chapim-real
(Parus major)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: Diversos tipos de bosque, sendo também comum em 
parques urbanos

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 14 cm de comprimento.

Alimentação: Alimentação variada que inclui grãos de diver-
sas plantas e pequenos invertebrados, como lagartas e 
aranhas.

Nidificação: Ave cavernícola, que gosta de nidificar em bura-
cos de árvores, pelo que, quando estes não são frequentes, 
ocupa com facilidade as caixas-ninho.

O som do CHAPIM-REAL

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=cGT3VUIMgBw


Chasco-ruivo
(Oenanthe hispanica)

Estatuto de conservação:    Vulnerável.

Habitat: Frequenta alqueives, pousios, aceiros, caminhos, plan-
tações jovens e uma grande diversidade de outros habitats 
com características similares.

Fenologia: Estival

Tamanho: Esta espécie pode atingir até cerca de 14 cm de 
comprimento.

Alimentação: A dieta alimentar é constituída por vários inver-
tebrados, principalmente Hymenoptera, Coleoptera e larvas de 
Lepidoptera. Também consome algumas frutas e sementes.

Nidificação: Ocorre entre abril e maio, sendo os nichos feitos 
em fendas ou em rochas perto do solo.

Fotografias: Juan Lacruz

O som do CHASCO-RUIVO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=Xmqt5dx3MXA


Codorniz
(Coturnix coturnix)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Ocorre principalmente em zonas com ervas altas, bem como 
zonas agrícolas planas.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 17 cm de comprimento.

Alimentação: Sementes e folhas verdes.

Nidificação: Rápidas reprodutoras, podem realizar até 3 posturas de 
8 a 13 ovos por ano.

O som do CODORNIZ

ou

Fotografia: Dûrzan CîranoGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=O9jB-fWxveY


Colhereiro
(Platalea leucorodia)

Estatuto de conservação:    Quase ameaçado. 

Habitat: Habitam zonas húmidas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até cerca de 68,5 e 86,5 cm de compri-
mento.

Alimentação: Alimentam-se de peixes, crustáceos, insetos e 
moluscos. 

Nidificação: Postura pequena, de apenas 3 ovos.

Fotografia: Luís Venâncio

O som do COLHEREIRO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=3_lSL1MDUrs


Combatente
(Calidris pugnax)

Estatuto de conservação:    Em Perigo

Habitat: Esta ave habita em zonas húmidas de águas pouco profunda e 
com vegetação rasteira.

Fenologia: Visitante.

Tamanho: Podem atingir dimensões entre os 20 e os 30 cm de compri-
mento.

Alimentação: Alimenta-se de invertebrados, nomeadamente de inse-
tos e outros artrópodes e de sementes.

Nidificação: Nidifica no noroeste da Europa até a Sibéria Oriental.

O som do COMBATENTE

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=EPs9GscMTag


Cortiçol-de-
barriga-preta
(Pterocles orientalis)

Estatuto de conservação:    Em Perigo

Habitat: Frequenta zonas áridas, semidesérticas.

Fenologia:Residente

Tamanho: Podem atingir entre 30 a 35cm de comprimento.

Alimentação: Folhas verdes e pequenos insetos.

Nidificação: Nidifica diretamente no solo.

O som do CORTIÇOL-DE-
-BARRIGA-PRETA

ou

Fotografias:  Andreas TrepteGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=uxf79wNDa1M


Coruja-das-torres
(Tyto alba)

Estatuto de conservação:           Pouco preocupante.

Habitat: Comuns em zonas urbanizadas, ocorrendo frequentemente nas imedia-
ções de edifícios. Permanecem durante o dia em fendas de árvores, cavidades 
de rochedos, forros ou sótãos de casas, torres de igreja, saindo à noite para se 
alimentar.

Fenologia: Residente

Tamanho: 32-40 cm.

Alimentação: Pequenas aves, invertebrados, roedores, pequenos lagartos e 
anfíbios.

Nidificação: Nidificam frequentemente em edifícios antigos ou em torres de 
igrejas, o que deu origem ao seu nome.

O som da CORUJA-DAS-TORRES

ou

Fotografia: Edd Deane
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https://www.youtube.com/watch?v=rxQa2cd7uVM


Coruja-do-mato
(Strix aluco)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Florestal, sendo também muito comum em montados de sobro e 
azinho.

Fenologia: Residente

Tamanho: 37-43 cm.

Alimentação: Predador generalista, alimenta-se geralmente de pequenos 
vertebrados.

Nidificação: Nidifica em cavidades nos troncos ou em edifícios.

O som da CORUJA-DO-MATO

ou

Fotografia:  Dominic Sherony 
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https://www.youtube.com/watch?v=3YRjQDnoL9I


Corvo
(Corvus corax)

Estatuto de conservação:    Quase ameaçada. 

Habitat: Ocorre em zonas agrícolas e pouco povoadas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 60 cm de comprimento.

Alimentação: Está espécies é omnívora, consumindo de forma 
oportunista matéria animal e vegetal.

Nidificação: Nidifica em escarpas, na costa ou no interior, e 
em árvores isoladas. A postura pode variar entre 3 a 5 ovos e o 
período de incubação dura entre 18 a 21 dias.

O som do CORVO

ou

Fotografias:  DiliffGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=W39SGQqrsbk


Corvo-marinho-
de-faces- 
brancas
(Phalacrocorax carbo)

Estatuto de conservação:      Pouco Preocupante.

Habitat: Habitats aquáticos como barragens, grandes rios e 
estuários.

Fenologia: Invernante

Tamanho: Podem atingir até 95 cm de comprimento e 150 cm de 
envergadura.

Alimentação: Espécie piscívora, alimentando-se de peixes.

Nidificação: Poem normalmente 3 a 4 ovos, sendo o período de 
incubação de 28-29 dias. Nidificam em ilhas rochosas, falésias 
ou árvores próximas da água.

O som do CORVO-MARINHO 
DE-FACES-BRANCAS

ou

Fotografia: Francisco BarretoGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=UR79wiLkktQ


Cotovia-de-poupa
(Galerida cristata)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Frequenta sobretudo zonas abertas, como pousios, incul-
tos, dunas, bermas de estrada, culturas arvenses e, por vezes, 
zonas agrícolas em mosaico.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 18 cm de comprimento. 

Alimentação: A sua dieta é feita à base de sementes e folhas, 
consumindo em menor quantidade alguns invertebrados, sobre-
tudo pequenos escaravelhos.

Nidificação: Fazem os ninhos no chão, sendo a postura de 2 a 6 
ovos, com um período de incubação de 15 dias.

Fotografias: Francisco Barreto

O som do COTOVIA-DE-POUPA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=0l33ia0zoEs


Cuco-canoro
(Cuculus canorus)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Frequenta uma grande variedade de habitats, desde 
que existam algumas áreas arborizadas.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 34 cm de comprimento.

Alimentação: Alimenta-se de insetos, principalmente lagartas.

Nidificação: O cuco é um parasita e põe os ovos nos ninhos de 
outras aves, normalmente de pequenos passeriformes insectí-
voros. Depois de colocar o ovo, este fica a cargo do hospedeiro, 
nascendo antes da ninhada parasitada e expulsando-os poste-
riormente do ninho.

Fotografias:  Vedant Raju Kasambe

O som do CUCO-CANORO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=RVT91WEogo4


Cuco-rabilongo
(Clamator glandarius)

Estatuto de conservação:    Vulnerável. 

Habitat: O cuco-rabilongo habita áreas de montado ou 
bosques esparsos e amplas áreas abertas com matos, culturas 
arvenses e pousios.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 38 cm de comprimento.

Alimentação: Alimentam-se de insetos, consumindo espécies 
consideradas pragas para o Homem: a processionária-dos-pi-
nheiros ou os ralos.

Nidificação: Acasala entre os meses e fevereiro e abril, onde as 
fêmeas parasitam ninhos de corvídeos, normalmente com um 
ovo. Já a incubação dura entre 12 a 14 dias. 

O som do CUCO-RABILONGO

ou

Fotografia: Francisco Barreto
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https://www.youtube.com/watch?v=7KLDav_J4Vk


Estorninho 
-malhado
(Sturnus vulgaris)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Espécie generalista, pode ocorrer um pouco por todo 
país, sendo frequente em zonas urbanas.

Fenologia: Invernante 

Tamanho: Podem atingir até 22 cm de comprimento.

Alimentação: Surge frequentemente em pastagens com exis-
tência de gado bovino onde se alimenta amiúde.

Nidificação: As cavidades utilizadas para nidificar situam-se 
normalmente em árvores, podendo no entanto utilizar cavida-
des naturais ou buracos abertos por pica-paus. Pode também 
nidificar em cavidades de edifícios ou ocupar caixas-ninho.

O som do ESTORNINHO-MALHADO

ou

Fotografia: Pierre Selim
Guia das Aves 
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https://www.youtube.com/watch?v=YotJ2qY9AhY


Frisada
(Mareca strepera)

Estatuto de conservação:             Vulnerável.

Habitat: Frequenta sobretudo massas de água pouco profundas, 
como salinas, açudes e ribeiras.

Fenologia: Residente

Tamanho: 46 – 57 cm.

Alimentação: Principalmente anfíbios.

Nidificação: Quase sempre em bandos pouco numerosos, nidifi-
cando em latitudes temperadas.

O som da FRISADA

ou

Fotografia:  Walter Siegmund
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https://www.youtube.com/watch?v=0gEq-9LwXZg


Fotografias: Raju Kasambe

Galinha-de-água
(Gallinula chloropus)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Zonas húmidas bastante diversificadas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 32 cm de comprimento.

Alimentação: Espécie omnívora.

Nidificação: A época de reprodução é iniciada em março ou 
em abril podendo ser prolongado até agosto. Geralmente as 
posturas na Europa têm entre 5 a 9 ovos.

O som do GALINHA-DE-ÁGUA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=i1wsBDBtmJg


Garça-boieira
(Bubulcus ibis)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Preferência por terrenos agrícolas, em particular com 
a presença de gado bovino ao qual se associam, o que deu 
origem ao seu nome.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 56 cm de comprimento e 96 cm 
de envergadura.

Alimentação: Alimentam-se essencialmente de invertebrados, 
podendo também consumir ocasionalmente pequenos verte-
brados.

Nidificação: Poem normalmente 4 a 5 ovos, sendo o período 
de incubação de 22 a 26 dias. Nidificam próximo da água em 
caniçais, arbustos ou árvores.

Fotografias: Francisco Barreto

O som do GARÇA-BOIEIRA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=OfcFZqL5brc


Garça-branca- 
pequena
(Egretta garzetta)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Zonas húmidas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir entre 55 a 65 cm de comprimento.

Alimentação: Pequenos peixes, anfíbios, insetos, crustáceos, lagartos, 
minhocas, caracóis, pequenos mamíferos e cobras.

Nidificação: Iniciam a construção dos ninhos em fevereiro, sendo as postu-
ras iniciadas entre março e junho, normalmente com 4 ovos.

O som do GARÇA-BRANCA-PEQUENA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=MD2XbHSt7eY


Garça-noturna
(Nycticorax nycticorax)

Estatuto de conservação:    Em Perigo

Habitat: Zona centro e sul de Portugal.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir entre 58 a 63 cm de comprimento.

Alimentação: Peixes, anfíbios e insetos.

Nidificação: Nidificam em árvores entre março e setembro, sendo as 
posturas normalmente constituídas por 3 a 5 ovos.

Fotografias: Frank Schulenburg

O som do GARÇA-NOTURNA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=iZ75vo8nD6U


Garça-real
(Ardea cinerea)

Fotografia: Basile Morin

O som da GARÇA-REAL

ou

Estatuto de conservação:   Pouco preocupante.

Habitat: Zonas húmidas.

Fenologia: Residente

Tamanho: 1 metro.

Alimentação: Peixe, mamíferos, inseto ou moluscos terrestres e 
aquáticos.

Nidificação: Nidifica geralmente em cima de árvores em coló-
nias, sempre na proximidade da água.

Guia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=dnDbjB6-sjk


Grifo
(Gyps fulvus)

Estatuto de conservação:    Quase ameaçado.

Habitat: É um abutre que ocorre nas montanhas do sul 
da Europa, sudoeste asiático e África.

Fenologia: Residente

Tamanho: 93-120 cm.

Alimentação: Alimenta-se quase exclusivamente de 
carniça, passando longo tempo a pairar alto no céu à 
procura de cadáveres, voando em círculos.

Nidificação: Nidifica em saliências ou fendas de escar-
pas rochosas, construindo um ninho de gravetos e 
ervas.

Fotografias: Ricardo Lourenço

O som do GRIFO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=VkxWS7d0loo


Grou-comum
(Grus grus)

Estatuto de conservação:    Vulnerável.

Habitat: Em Portugal inverna nos montados ou planícies alentejanas, 
sendo estival nos países nórdicos.

Fenologia: Invernante

Tamanho: 100 –130 cm

Alimentação: Alimenta-se de rebentos e folhas de cereais e de plantas 
herbáceas e de bolotas, em particular da azinheira (Quercus rotundifo-
lia).

Nidificação: Na primavera os grous nidificam no chão, ou em massas de 
água pouco profundas. Os largos ninhos, construídos pelo macho e pela 
fêmea com a vegetação disponível, são reutilizados em anos sucessivos.

O som do GROU

Fotografias: Ricardo Lourenço

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=v6IyV_6JRD8


Guarda-rios
(Alcedo atthis)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Frequenta uma grande variedade de habitats de água doce, salobra ou 
mesmo salgada, podendo estar localizados na orla costeira, estuários, lagoas 
costeiras, pisciculturas, arrozais, valas, cursos de água, pauis, açudes e barra-
gens.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 17 cm de comprimento.

Alimentação: Consomem principalmente pequenos peixes de água doce, insetos 
aquáticos e peixes marinhos, mas podem também alimentar-se de crustáceos.

Nidificação: Instala o ninho num túnel escavado em barreiras nas margens de 
cursos de água ou lagoas.

Fotografia: Luís Venâncio

O som do GUARDA-RIOS

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=DD9am4pL1Sc


Melro
(Turdus merula)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: Florestas, pomares, jardins, parques, zonas de 
culturas agrícolas e zonas arbustivas de toda a natureza.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 25 a 30 cm de comprimento.

Alimentação: É composta por numerosos insetos, anelí-
deos e uma grande variedade de frutos silvestres e cultiva-
dos.

Nidificação: Nidificam relativamente perto do solo e 
geralmente em arbustos.

Fotografia: Carlos Delgado

O som do MELRO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=-O-Flnpv88I


Mergulhão-de-crista
(Podiceps cristatus)

Estatuto de conservação:   Pouco preocupante.

Habitat: Regiões húmidas europeias Lagunas da Península Ibérica.

Fenologia: Residente

Tamanho: 50-65 cm.

Alimentação: Peixes.

Nidificação: Ninhos isolados, construídos na água em montes de lama ou 
zonas de vegetação aquática densa.

Fotografias: Basile Morin

O som da MERGULHÃO-DE-CRISTA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=SDbCcPecPIw


Milhafre-preto
(Milvus migrans)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: O milhafre-preto frequenta um leque diverso de habitats, aparecendo prin-
cipalmente associado a massas de água (grandes rios e albufeiras) mas também a 
zonas florestais pouco densas. 

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 47-60 cm de comprimento e 155 cm de envergadura.

Alimentação: Alimentam-se principalmente de presas de pequeno porte, como 
roedores, lagomorfos, aves terrestres e ouriços-cacheiros, especialmente indivíduos 
jovens, feridos ou doentes e também peixes, répteis, anfíbios e insetos.

Nidificação: Nidifica geralmente em pinhais, montados (não demasiado abertos), 
matas ripícolas e outros bosquetes e ou linhas de folhosas. As posturas, geralmente 
de 2 ou 3 ovos, são incubadas durante 31-32 dias e as crias permanecem no ninho 
cerca de 50 dias.

O som do MILHAFRE-PRETO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=SgsU4qOkrpc


Milhafre-real
(Milvus milvus)

Estatuto de conservação:    Vulnerável. 

Habitat: Vive em zonas de relevo suave (planaltos, planícies, baixa 
montanha).

Fenologia: Invernante

Tamanho: Podem atingir até 60-66 cm de comprimento e 165 cm de 
envergadura.

Alimentação: Divide-se entre os animais silvestres de pequeno porte 
(micromamíferos, aves, peixes e invertebrados), os cadáveres de 
animais (principalmente domésticos e silvestres vítimas de doença ou 
atropelamento) e os restos e desperdícios urbanos.

Nidificação: Trata-se de uma ave de rapina florestal, que nidifica em 
árvores, geralmente de grande porte, integradas em pequenos maci-
ços ou mesmo isoladas. O processo nidificante inicia-se em março com 
a ocupação de um ninho, entre vários alternativos, ocorrendo a postura 
durante abril (1-3 ovos). A incubação dura 31 a 32 dias e a criação dos 
juvenis no ninho aproximadamente 50 dias. Ambos os progenitores 
cuidam das crias.

O som do MILHAFRE-REAL

ou

Fotografia: Francisco Barreto
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https://www.youtube.com/watch?v=D485PBRMwB4


Mocho Galego
(Athene noctua)

Estatuto de conservação:   Pouco preocupante.

Habitat: Regiões de estepe ou semidesérticas.

Fenologia: Residente

Tamanho - 23 cm.

Alimentação: Invertebrados, principalmente insetos, e pequenos mamíferos.

Nidificação: Nidificação varia com o tipo de habitat, podendo o ninho ser 
feito em cavidades nos troncos, pradarias, muros, habitações velhas ou até 
antigas tocas de coelho. Territoriais, com um casal existente por território.
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O som do MOCHO-GALEGO
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https://www.youtube.com/watch?v=-nXRR9ZIcUU


Mocho-pequeno-
d’orelhas 
(Otus scops)

Estatuto de conservação:  Informação insuficiente. 

Habitat: O mocho-pequeno-d ’orelhas habita em locais muito 
variados como por exemplo em bosques e bosquetes pouco 
densos, desde manchas de carvalho-negral a soutos e matas 
ripícolas, na proximidade de áreas abertas, e ainda parques e 
jardins urbanos ou quintas.

Fenologia: Estival

Tamanho: Esta ave atinge cerca de 20 cm e é o mais pequeno 
dos nossos mochos.

Alimentação: Alimenta-se sobretudo de insetos e outros inver-
tebrados.

Nidificação: Os ninhos são instalados em cavidades de árvores, 
em antigos ninhos de outras aves ou em cavidades de edifícios 
ou muros. A biologia reprodutora deste mocho é desconhecida 
em Portugal, mas em outros países da Europa indicam que cria 1 
ninhada por ano, com 4 a 5 ovos.

Fotografia: Patko erika

 som do MOCHO-PEQUENO-
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https://www.youtube.com/watch?v=prBcQASF_Cw


Noitibó-de-nuca-
vermelha
(Caprimulgus ruficollis)

Estatuto de conservação:     Vulnerável. 

Habitat: Habita em bosques, zonas abertas e até mesmo em matos.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir cerca de 32cm de comprimento.

Alimentação: Insetívoro, alimentam-se de muitas espécies prejudiciais 
ao Homem.

Nidificação: A espécie pode criar 2 ninhadas por ano, com posturas 
compostas por 2 ovos. 

O som do NOITIBÓ-DE-NUCA-VERMELHA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=TdbisK2hV1U


Papa-figos
(Oriolus oriolus)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Galerias e matas ripícolas, nomeadamente com chou-
pos e freixos.

Fenologia: Estival

Tamanho: Pode atingir até 24 cm de comprimento.

Alimentação: Invertebrados, insetos, bagas e frutos.

Nidificação: Ninho em formato de taça suspensa numa árvore. 
As posturas têm geralmente 3 a 4 ovos, incubados durante 15 
dias pelas fêmeas.

Fotografias: Ferran Pestaña

O som do PAPA-FIGOS

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=BpuNmsVv618


Pato-real
(Anas platyrhynchos)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Habita áreas temperadas e subtropicais da América do 
Norte, Europa e Ásia.

Fenologia: Residente

Tamanho: 50 – 65 cm.

Alimentação: Plantas aquáticas, invertebrados, peixes ou anfí-
bios.

Nidificação: Os ninhos possuem uma grande variabilidade, 
podendo ser sobre o solo, em tufos de vegetação rasteira, debaixo 
de arbustos ou em buracos nas árvores.

O som da PATO-REAL

ou

Fotografia: Kitkatcrazy
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https://www.youtube.com/watch?v=0DVZr71jYwE


Pega-azul
(Cyanopica cooki)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: Têm preferência pela zona mediterrânica, sendo 
frequentes nas matas de azinheiras e sobreiros no centro e sul do 
país. 

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até cerca de 34 a 35 cm de compri-
mento.

Alimentação: Alimentam-se de insetos.

Nidificação: Postura de 5 a 7 ovos. que são incubados durante 15 
dias.

O som da PEGA-AZUL

ou

Fotografia: Frank Vassen
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https://www.youtube.com/watch?v=SCfM7aWt0ug


Pega-rabuda
(Pica pica)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: Vivem principalmente em terrenos de culturas com 
árvores e arbustos, podendo habitar também pequenas matas 
em campo. 

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até cerca de 44 a 48 cm de compri-
mento.

Alimentação: Alimentam-se principalmente de insetos, carca-
ças de animais mortos e pequenos vertebrados.

Nidificação: Postura de 5-6 ovos com período de incubação de 
17 a 18 dias. 

O som da PEGA-RABUDA

ou

Fotografia: Charles J. Sharp
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https://www.youtube.com/watch?v=mWgCcs8--aw


Peneireiro- 
cinzento
(Elanus caeruleus)

Estatuto de conservação:                  Quase ameaçado. 

Habitat: Zonas agrícolas com espaço aberto, e montados de 
sobro e azinho.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 33 cm de comprimento e 78 cm 
de envergadura.

Alimentação: Alimentam-se essencialmente de pequenos 
mamíferos, répteis, aves e insetos.

Nidificação: Ambos os progenitores cuidam das crias até 
atingirem o estado adulto. Fazem o ninho em árvores, 3-20m 
acima do solo.

Fotografia: Pawar Ramesh

O som do PENEIREIRO-CINZENTO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=UyNiqkLM_-k


Peneireiro- 
comum
(Falco tinnunculus)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: O seu habitat é muito diversificado, pode viver em 
lugares planos como montanhosos, apesar de não se verificar 
em grandes manchas florestais.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 36 cm de comprimento.

Alimentação: Alimentam-se de pequenos roedores, aves, 
répteis, anfíbios e também insetos que apanham lançando-se 
sobre a presa, através de um voo de localização.

Nidificação: Nidificam geralmente em ninhos de árvores, 
cavidades rochosas ou em edifícios. A postura de 4 ou 5 ovos 
é incubada pela fêmea durante cerca de 28 dias.

O som do PENEIREIRO-COMUM

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=uYSDnMMzgzw


Peneireiro-das 
-torres
(Falco naumanni)

Estatuto de conservação:    Vulnerável. 

Habitat: Ocorre em zonas abertas. Extremamente depen-
dente das áreas agrícolas de carácter extensivo para as 
atividades de caça. Entre os principais habitats de caças iden-
tificados destacam-se os pousios ou pastagens e, durante a 
época de ceifa, os restolhos.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 32 cm de comprimento e 72 cm 
de envergadura.

Alimentação: Alimenta-se predominantemente de inverte-
brados, bem como pequenos vertebrados como micromamí-
feros e répteis.

Nidificação: Essencialmente monogâmica, ambos os proge-
nitores são responsáveis pelos cuidados parentais. As crias 
são nidícolas.

O som do PENEIREIRO-DAS-TORRES

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=m3xhIWOzv4s


Perdiz-comum
(Alectoris rufa)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Possuem preferência por zonas abertas ou com arbustos espar-
sos, evitando as zonas urbanas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 33 cm de comprimento.

Alimentação: Alimentam-se de sementes, folhas de plantas silvestres e 
insetos na primavera e verão.

Nidificação: O acasalamento é iniciado em dezembro e em março. 
Podem realizar duas posturas, entre março e julho, compostas geral-
mente por 13 a 14 ovos.

O som do PERDIZ COMUM

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=ieDvXJqI1Fg


Pica-pau-malhado-
grande
(Dendrocopos major)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: Podem habitar quase todos os meios florestais.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até cerca de 20 a 24 cm de compri-
mento.

Alimentação: Alimentam-se de insetos que encontram nos 
buracos e saliências dos troncos, ramos e pinhas das conífe-
ras.

Nidificação: Os ninhos são escavados nos troncos das árvo-
res ou em postes de madeira.

Fotografia: Lorenzo Leoni 

O som do PICA-PAU-
MALHADO-GRANDE

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=zzS0kuJPguI


Picanço-barreteiro
(Lanius senator)

Estatuto de conservação:    Quase ameaçado.

Habitat: Sistemas agro-florestais, como montados abertos, mas 
também olivais, pomares, sebes e matas ribeirinhas.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 18 cm de comprimento.

Alimentação: Principalmente insetos, consumindo também por vezes 
pequenas aves como os pardais.

Nidificação: Ocorre de março a junho, sendo os ninhos construídos 
no topo de árvores a grande altura. As posturas possuem geralmente 
5 a 6 ovos, incubados durante 14 a 16 dias.

O som do PICANÇO-BARRETEIRO

ou

Fotografias: Dûrzan cîrano
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https://www.youtube.com/watch?v=a9BV0Vh7vXM


Pintarroxo
(Linaria canabina)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Matagais, estepes, prados, pomares, jardins, parques, terrenos culti-
vados, florestas, clareiras das florestas, zonas de arbustos, pastagens, prados 
de montanha, pradarias, vales, encostas rochosas, dunas costeiras, margens 
de cursos de água.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 14 cm.

Alimentação: Sementes e invertebrados.

Nidificação: A época de reprodução ocorre entre abril a princípios de agosto. 
O ninho é construído pela fêmea num arbusto ou numa árvore pequena em 
forma de taça e feito com paus, caules, raízes, líquenes, musgos e forrado 
com lã, pelos e penugem vegetal. A fêmea incuba os ovos sozinha durante 11 
a 13 dias, depois de nascerem as crias são alimentadas pelos dois progenito-
res.

Fotografia: Charles J. Sharp

O som do PINTARROXO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=tA95o_BPQZ0


Pintassilgo
(Carduelis carduelis)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: Espécie generalista e comum em toda a Europa, com 
maior abundância nas regiões central e meridional do conti-
nente.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 13 centímetros de comprimento.

Alimentação: Alimentam-se de sementes de flores e de frutos 
secos.

Nidificação: Põem 4 a 6 ovos azuis com manchas pretas, que 
nascem ao fim de 11 a 14 dias.

O som do PINTASSILGO

ou

Fotografia: Francis Franklin
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https://www.youtube.com/watch?v=Bx0Ng2D-Oag


Pisco-de-peito-
ruivo
(Erithacus rubecula)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante

Habitat: Espécie florestal, sendo também frequentemente 
observado em jardins urbanos.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir até cerca de 14 cm de comprimento.

Alimentação: Insetos, minhocas, aranhas e caracóis.

Nidificação: 1 a 2 ninhadas por ano, com posturas de 4 a 6 
ovos, incubados durante 14 dias. 

O som do PISCO-DE-PEITO-RUIVO

ou

Fotografias: Francisco BarretoGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=zt1lm4JxVrg


Poupa
(Upupa epops)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Florestas não muito densas, sendo também comum nos monta-
dos de sobro e azinho.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 27 cm de comprimento.

Alimentação: Grandes insetos, larvas e pupas.

Nidificação: Na Europa cria 1 ninho por ano e as posturas são compos-
tas por 7 a 8 ovos.

O som do POUPA

ou

Fotografia: Francisco Barreto
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https://www.youtube.com/watch?v=A19KM1RQ2Wg


Rabirruivo-preto
(Phoenicurus ochruros)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante 

Habitat: Originários de áreas rochosas, vive em colinas, áreas 
montanhosas e áreas urbanas. 

Fenologia: Residente

Tamanho: 14 cm de comprimento e 24 cm de envergadura.

Alimentação: Alimentam-se essencialmente de insetos e das 
suas larvas, que recolhem do solo, saltando sobre elas do 
poleiro, normalmente de pouca altura. No fim do verão e no 
outono comem também bagas e frutos.

Nidificação: Põem normalmente 4 a 6 ovos, sendo o período 
de incubação de 13 a 17 dias. Fazem os ninhos em cavidades de 
escarpas no interior de grutas ou em taludes.

Fotografia: Francisco Barreto

O som do RABIRRUIVO-PRETO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=30FtC3fvVjw


Rola-brava
(Streptopelia turtur)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Florestas e bosques mistos.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até aproximadamente 27 cm de 
comprimento.

Alimentação: É maioritariamente constituída por sementes.

Nidificação: A época de nidificação inicia-se em maio, prolon-
gando-se até agosto. Constrói o ninho em árvores, arbustos 
altos ou sebes. Em média, as posturas são compostas por 2 
ovos, durando o período de incubação entre 13 a 14 dias.

O som do ROLA-BRAVA

ou

Fotografia: ZrnoGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=g4OzfJOOsFU


Rola-turca
(Streptopelia decaocto)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Frequenta sobretudo zonas urbanas onde existam jardins ou 
outras zonas verdes, de preferência com árvores altas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir até aproximadamente 32 cm de comprimento.

Alimentação: A sua dieta é à base de sementes.

Nidificação: Constrói o ninho em forma de taça, numa árvore de 
médio ou grande porte e com folhagem relativamente densa. A época 
de reprodução desta espécie é bastante alargada, podendo fazer 
várias posturas num ano.

O som do ROLA-TURCA

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=QpaTGiLVAYw


Rolieiro
(Coracias garrulus)

Estatuto de conservação:    Críticamente em perigo. 

Habitat: Em Portugal frequenta principalmente habitats aber-
tos, de cultura arvense ou de mato pouco denso.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 31 cm de comprimento.

Alimentação: Alimentam-se principalmente de insetos, particu-
larmente coleópteros e ortópteros.

Nidificação: Em Portugal, o início da nidificação ocorre em 
maio. A dimensão média das posturas é de 5 ovos, durando a 
incubação entre 17 a 19 dias.

O som do ROLIEIRO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=rOmCufV-EyM


Rouxinol- 
comum
(Luscinia megarhynchos)

Estatuto de conservação:   Pouco preocupante 

Habitat: Florestas e moitas na Europa e no sudoeste da Ásia. 

Fenologia: Estival

Tamanho: 15 a 16,5 centímetros de comprimento.

Alimentação: Omnívoro. 

Nidificação: Nidifica no chão, dentro ou perto de densos 
arbustos.

O som do ROUXINOL

ou

Fotografia: Charles LamGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior
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https://www.youtube.com/watch?v=D7XZwJn-MbI


Rouxinol-bravo
(Cettia cetti)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Frequenta habitats associados a zonas húmidas, como ribei-
ros temporários, rios, valas, represas, pauis, lagoas costeiras e estuá-
rios.

Fenologia: Residente

Tamanho: Ave pequena, podendo atingir até aproximadamente 13 cm 
de comprimento.

Alimentação: A sua dieta é essencialmente constituída por insetos.

Nidificação: Constroem os seus ninhos em árvores, sendo a postura 
geralmente de 3-4 ovos.

Fotografias: Ken Billington

O som do ROUXINOL-BRAVO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=4nOhM1_2w-M


Sisão
(Tetrax tetrax)

Estatuto de conservação:    Vulnerável.

Habitat: Zonas abertas de agricultura extensiva, particu-
larmente planícies e searas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 40 cm de comprimento e 
90 cm de envergadura.

Alimentação: Comem uma grande variedade de grãos, 
folhas, frutos e talos de plantas, podendo alimentar-se 
também de invertebrados.

Nidificação: Nidificam no solo, no meio de erva alta 
(pousios ou searas), pondo a fêmea geralmente 3 a 4 
ovos.

O som do SISÃO

ou

Fotografias: Luís Venâncio
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https://www.youtube.com/watch?v=v2Ll6axPWE8


Tagaz ou
Gaivina-de-bico-preto
(Gelochelidon nilotica)

Estatuto de conservação:    Em perigo.

Habitat: Hábitos aquáticos, habita nas proximidades de água. 

Fenologia: Estival

Tamanho: 40 cm de comprimento e 110 cm de envergadura.

Alimentação: Insetos, anfíbios, répteis, roedores, aves, crustáceos e moluscos. 

Nidificação: Nidifica em estuários e sapais, lagoas costeiras e interiores.

Fotografia: Charles Lam

O som do TAGAZ

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=kkRQznJO2QM


Tartaranhão 
-azulado
(Circus cyaneus)

Estatuto de conservação:    Vulnerável. 

Habitat: No Inverno, o Tartaranhão-cinzento utiliza um número 
variado de biótopos que incluem zonas húmidas. Evita geral-
mente áreas rochosas ou montanhosas, manchas contínuas de 
floresta, e mesmo grupos de árvores adultas.

Fenologia: Ave Invernante.

Tamanho: Podem atingir até 50 cm de comprimento e 120 cm 
de envergadura.

Alimentação: A dieta consiste numa grande variedade de 
pequenos mamíferos, aves jovens nidífugas e outras pequenas 
aves.

Nidificação: Espécie monogâmica, realiza uma postura por 
época. A fêmea cuida e alimenta as crias.

O som do TARTARANHÃO-AZULADO

ou

Fotografia: Stephan Sprinz
Guia das Aves 
mais Emblemáticas 
de Campo Maior

81

https://www.youtube.com/watch?v=aGb8znt9rc4


Tartaranhão-
caçador
(Circus pygargus)

Estatuto de conservação:    Em Perigo

Habitat: Preferência por áreas onde ocorre cerealicultira 
intensiva, podendo também ocorrer em matos ou pastan-
gens.

Fenologia: Estival

Tamanho: Podem atingir até 45 cm de comprimento e 115 
cm de envergadura.

Alimentação: Alimentam-se essencialmente de pequenos 
vertebrados como répteis, passeriformes ou micromamífe-
ros.

Nidificação: Poem normalmente 4 a 5 ovos, sendo o 
período de incubação de 28 a 29 dias. Nidificam no solo, 
sendo o ninho construído pela fêmea utilizando matéria 
vegetal.

O som do TARTARANHÃO-CAÇADOR

ou

Fotografias: Clpramod
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https://www.youtube.com/watch?v=lFquiOq-w6A


Tentilhão-comum
(Fringilla coelebs)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante

Habitat: Frequenta zonas florestais, como pinhais, sobreirais e 
matas de folhosas.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pequeno porte, podendo atingir cerca de 15 cm.

Alimentação: Esta espécie consome sementes e outras maté-
rias vegetais, consumindo principalmente invertebrados 
durante a época de reprodução.

Nidificação: Criam umaninhada por ano, sendo a postura 
composta por 3 a 6 ovos. O período de incubação é de 10 a 16 
dias.

O som do TENTILHÃO-COMUM

ou

Fotografias: Francisco BarretoGuia das Aves 
mais Emblemáticas 
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https://www.youtube.com/watch?v=HEb5mBijZmk


Tordo-comum
(Turdus philomelos)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Particularmente abundante nos olivais do concelho 
de Campo Maior.

Fenologia: Invernante

Tamanho: Podem atingir entre 20 a 22 cm de comprimento.

Alimentação: Omnívoro.

Nidificação: Reprodução de abril a junho, com posturas de 
entre 3 a 5 ovos, incubados durante 13 dias.

O som do TORDO-COMUM

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=KplXvIuB8fo


Toutinegra-de-barrete-
preto
(Sylvia atricapilla)

Estatuto de conservação:              Pouco preocupante.

Habitat: É uma ave tipicamente florestal, podendo também ocorrer em jardins e 
parques urbanos.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir até 14 cm de comprimento.

Alimentação: Insectívora.

Nidificação: Socialmente monogâmica e territorial, constrói os seus ninhos em 
arbustos baixos, com posturas de habitualmente 3 a 6 ovos.

Fotografias: Ron KnightFotografias: Ron Knight

O som do TOUTINEGRA-DE-BARRETE-PRETO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=T_wD0IynuR8


Toutinegra-do-
mato
(Sylvia undata)

Estatuto de conservação:    Pouco preocupante.

Habitat: Embrenhada nos matos e arbustos do nosso território, 
deixando-se apenas ver quando em voo ondulado passa para 
outro arbusto.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir até 13 cm de comprimento.

Alimentação: Insectívora.

Nidificação: O ninho é construído por hastes secas, a baixa 
altura, por entre moitas ou no meio de urtigas. As posturas são 
constituídas entre 3 a 5 ovos.

Fotografias: Francisco Barreto

O som do TOUTINEGRA-DO-MATO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=G92HHioC15A


Trepadeira-azul
(Sitta europaea)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Espécie florestal, podendo habitar azinhais, sobreiras e 
carvalhais bem desenvolvidos.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 14 cm de comprimento.

Alimentação: Alimentam-se de insetos, lagartas e besouros, 
mas durante o outono e o inverno podem comer nozes e semen-
tes. 

Nidificação: O ninho é feito num buraco na árvore, podendo até 
ocupar antigos ninhos de pica-pau. Ocasionalmente, a fêmea 
pode alargar o buraco existente usando madeira podre. O ninho 
costuma ficar a 20 metros de altura, sendo a postura entre 6 a 9 
ovos brancos salpicados de vermelho.

O som do TREPADEIRA-AZUL

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=kDVoUkJ5fJo


Trigueirão
(Emberiza calandra)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Espécie característica de zonas abertas. Na metade norte prefere 
zonas agrícolas e matos e na metade sul prefere áreas planas e uniformes 
ocupadas com searas, pastagens e incultos, ocorrendo por vezes em monta-
dos abertos.

Fenologia: Residente

Tamanho: Pode atingir até 18 cm de comprimento.

Alimentação: Sementes ou outras matérias vegetais e invertebrados.

Nidificação: Na Europa, a espécie pode criar 2 ninhadas por ano, sendo as 
mesmas constituídas por 4 a 6 ovos. O período de incubação dura entre 12 a 14 
dias. O ninho é construído no solo, por entre as ervas. 

O som do TRIGUEIRÃO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=N88dxsz7dfY


Verdilhão
(Chloris chloris)

Estatuto de conservação:    Pouco Preocupante.

Habitat: Frequenta diversos tipos de habitat, estando associada 
à presença e atividades humanas. Campos agrícolas, zonas habi-
tadas, desde árvores, hortas, parques, jardins ou outros espaços 
verdes, mesmo em cidades.

Fenologia: Residente

Tamanho: Podem atingir até 15 cm de comprimento.

Alimentação: Sementes de cereais, árvores e arbusto, bem 
como invertebrados.

Nidificação: O seu período de reprodução é de março a agosto. 
Instala os seus ninhos em arbustos ou árvores. Na Europa, pode 
criar até 2 ninhadas por ano, sendo as posturas compostas por 4 
a 6 ovos. O período de incubação é de 11 a 15 dias.

Fotografia: Luís Venâncio

O som do VERDILHÃO

ou
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https://www.youtube.com/watch?v=u7TaBquYoIA


Conclusão

O “Guia das Aves mais Emblemáticas de 
Campo Maior” é um fantástico exemplo 
de colaboração, perseverança e compe-
tência, alicerçadas na simplicidade. No 

entanto, esta aparente simplicidade foi extremamente 
exigente e, ao mesmo tempo, gratificante.

O Ensino Profissional é uma das grandes apostas do 
AE de Campo Maior e o presente trabalho representa 
a qualidade do trabalho levado a cabo por alunos e 
professores. 

A função da escola é realizar a mediação entre o conhe-
cimento prévio dos alunos e o conhecimento formal, 
sistematizado. E é isso que procuramos fomentar com 
iniciativas deste tipo, porém, só com parcerias fortes 
e diferenciadoras conseguiremos alcançar este desi-
derato. 

Mais do que o resultado final, de inquestionável quali-
dade, este guia é um sinal de afirmação de um grupo 
de jovens que tem como ambição deixar uma marca 
neste Planeta. E que lugar melhor para começar do que 
a sua própria terra – Campo Maior?

Mas este projeto está concluído! Qual será o próximo?

Jaime Carmona 
Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Campo Maior

“Que ninguém se 
engane: só se consegue 
a simplicidade através 
de muito trabalho.“

Clarice Lispector
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