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O concelho do Seixal detém uma relevante variedade de espécies de aves, para que muito tem 
contribuído toda a sua frente ribeirinha e respectivos sapais: Corroios, Coina e Talaminho. 
Contudo também nas áreas interiores existem locais de ocorrência regular de aves, em 
particular, nas áreas florestadas e em parques e jardins.  

A ordem dos Passeriformes é dos principais grupos de aves que podemos encontrar nos 
espaços públicos, em particular a família Paridae, isto é, o grupo dos chapins. No concelho 
existem quatro espécies desta família: chapim-real (Parus major), chapim-azul (Cyanistes 
caeruleus), chapim-de-poupa (Lophophanes cristatus) e chapim-carvoeiro (Periparus ater). 
Também existe o chapim-rabilongo (Aegithalos caudatus) que, apesar de ser denominado 
como chapim, não pertence a este grupo (família) de aves, nem aparece nestes locais e 
apresenta hábitos diferentes.  

Os passeriformes da família Paridae são aves coloridas de tamanho pequeno e bico curto, 
caracterizadas pela sua vivacidade e postura emplumada. Encontram-se essencialmente em 
zonas florestais, mas também em parques e jardins e nidificam nas cavidades das árvores ou 
em ninhos artificiais.  

A sua dieta é bastante variada. Alimentam-se de insectos e outros invertebrados e 
complementam a sua dieta com sementes, de forma mais ou menos representada. São aves 
muito ágeis e versáteis. Para alimentarem-se por vezes colocam-se nos ramos de pernas para 
o ar e são observados a utilizar ferramentas como auxílio na busca de alimento. 

Detêm um alargado reportório de cantos, proferidos em tons altos e bastante audíveis. Durante 
o Inverno, deslocam-se em grupos de várias espécies e procuram pontos de alimentação 
como, por exemplo, alimentadores artificiais. 

Associado a este tipo de habitat também poderemos encontrar outros grupos de aves (dentro 
da ordem dos passeriformes): Fringilídeos (tentilhões, verdilhões, pintassilgos, chamarizes), 
Felosas (toutinegras e felosas) e Tordídeos (tordos, melros, estorninhos, piscos). No caso das 
aves maiores é possível observar, com alguma facilidade, a gralha-preta, a popa, o pica-pau-
malhado-grande e o pombo-das-rochas. 


