
Aves de Portugal* 

Tentilhão

Fringilla coelebs

Pintarroxo comum

Linaria cannabina

Pisco de peito ruivo

Erithacus rubecula

Chapim-real

Parus major

Toutinegra de barrete

Sylvia atricapila

Chamariz

Serinus serinus

Gaio

Garrulus glandarius

Pardal dos telhados

Passer domesticus

Adaptado de:
http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=11&cid=86619&bl=1
https://www.rspb.org.uk/fun-and-learning/for-kids/games-and-activities/activities/make-a-
recycled-bird-feeder/
http://naturlink.pt/articlelist.aspx?menuid=55&
https://ecoescolas.abae.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/ANEXO-1.-Comedouros-para-
Aves-Constru%C3%A7%C3%A3o-e-Manuten%C3%A7%C3%A3o.pdf

  Modelo 2 

* Alguns exemplos.
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ATENÇÃO: O comedouro deve ser colocado sempre fora do fácil 
alcance de gatos ou de cães, para que não possam atacar as aves que 

aparecem. 


Material 
• Pacote de leite vazio

• Tesoura ou um X-ato

• Um prego afiado

• Um cordel

• Alimento adequado às aves


  Modelo 1 

Passo 1 
Pega no pacote de leite vazio e lava-o bem para que não cheire mal.

Passo 2 
Depois de seco, desenha de ambos os lados uma janela.

Passo 5 
Faz vários buracos nos lados do pacote, junto à base. Isto vai servir para que a água da chuva 
que entre no pacote possa sair

Passo 3 
Recorta pelo tracejado e vinca o risco superior para poderes fazer uma pequena aba. Esta aba 

vai ser importante para diminuir a entrada de água da chuva.

Passo 6 
Faz um furo em cada aba do pacote, para passar um cordel de forma a ser 
possível pendurar o comedouro.

No final, podes decorar o comedouro com folhas, troncos, cordel e outros elementos, de forma 
a dar-lhe um aspeto mais natural, para que se confunda com o meio onde vai ser colocado.

Passo 4 
Repete a operação na outra lateral do pacote. O resultado é uma caixa aberta dos dois lados.

Nalgumas alturas do ano, sobretudo nos dias mais 
frios do Inverno, as aves têm poucos alimentos 
naturais.  Por isso, tu podes ajudá-las evitando que 
morram de fome.

Alimentação das Aves 
O pão não é um bom alimento para oferecer às aves 
pois ganha bolor rapidamente podendo deixar as 
aves doentes. 

Acaba por ser também uma espécie de “comida de 
plástico” para aves, pois enche-lhes a barriga sem 
lhes fornecer os nutrientes de que necessitam. 

Se queremos alimentar as aves, devemos dar-lhes 
apenas alimentos naturais como sementes, cereais, 
aveia ou pedaços de fruta. 

Manutenção do Comedouro  
Fazer uma limpeza semanal e renovar os alimentos 
que estão no interior. 

Não deixar os alimentos a apodrecer no interior do 
comedouro pois podem fazer mal às aves. 

Caso sejam utilizados bebedouros, estes devem ser 
lavados todos os dias, especialmente nos meses 
mais quentes. 

As tigelas para beber devem ser lavadas no exterior, 
usando panos e escovas à parte. Após lavar os 
comedouros e bebedouros deve sempre lavar-se as 
mãos. 

As aves desempenham funções importantes: 
polinizam flores e espalham sementes ajudando na 
reprodução das plantas, são indicadores da boa 
qualidade ambiental, ajudam no controlo de pragas e 
ainda fascinam os observadores com o seu voo, 
beleza e diversidade.


