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MAMÍFEROS
Descubra as espécies presentes na Natureza à volta do Cotto do Gatto..

Raposa Vermelha
São animais extremamente adaptáveis e
inteligentes. Vivem em covis, em grupos
familiares, e alimentam-se de pequenos
mamíferos, peixes, frutos, sementes.,
entre outros. Têm uma excelente
capacidade de visão, olfato e audição.
Esta espécie produz mais de 28
chamamentos diferentes. São vistas
maioritariamente à noite.

◆ 



Lobo Ibérico
Distinguem-se do lobo comum pela sua
pelagem, que é mais amarelo-
acastanhada e por possuir listas negras
na parte anterior das patas dianteiras.
Este predador, organiza-se socialmente
em alcateias, entre 2 e 10 lobos, variando
com a altura do ano, e com hierarquias
bem definidas. Alimentam-se
essencialmente de corças, veados e
javalis. 
A sua espécie está em risco de extinção. 

◆ 

Veado
É um animal de grande porte, com cerca
de 2,5 metros de comprimento e um
peso de 100 a 250 quilos. 
Aquando da Primavera, as suas hastes
começam a nascer e crescem até à época
do cio. Todos os anos as hastes se vão
tornando maiores e apresentando novas
pontas. Após o acasalamento, as hastes
caem.  

◆ 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/com


Javali
Vivem em manadas formadas por
fêmeas e javalis jovens, os machos
juntam-se à manada em época de
acasalamento. 
Podem medir até 1,40 m de altura e
pesar em média 250 quilos. A sua
alimentação consiste em frutos, raízes,
animais de pequeno porte e algumas
espécies de vegetais.
 

◆ 

Texugo 
São animais de médio e pequeno porte.
Podem pesar mais de 30 kg durante o
Outono que é a época em que eles
comem acima da média para acumular
energias para o Inverno.
Os texugos são omnívoros, podem
alimentar-se tanto de animais quanto de
plantas.
O texugo europeu tem a maior parte do
corpo acinzentada, com membros pretos
e a cauda clara, quase branca.

◆ 

https://www.infoescola.com/clima/outono/
https://www.infoescola.com/clima/inverno/
https://www.infoescola.com/ecologia/onivoros/


Castro Laboreiro
Sendo uma das raças mais antigas da
Península Ibérica, deve o seu nome à vila
de onde é originário. O Castro Laboreiro
é um cão pastor, indispensável na
protecção dos rebanhos contra o ataque
dos lobos.
Todos os anos, é realizado o Concurso
de Cães de Castro Laboreiro, é a
competição mais antiga deste género em
Portugal. O concurso existe desde a
década de 50 e é uma tradição de
Portugal desde então.

◆ 

Lontra 
São animais de médio e pequeno porte.
Podem pesar mais de 30 kg durante o
Outono que é a época em que eles
comem acima da média para acumular
energias para o Inverno.
Os texugos são omnívoros, podem
alimentar-se tanto de animais quanto de
plantas.
O texugo europeu tem a maior parte do
corpo acinzentada, com membros pretos
e a cauda clara, quase branca.

◆ 

https://www.infoescola.com/clima/outono/
https://www.infoescola.com/clima/inverno/
https://www.infoescola.com/ecologia/onivoros/


Marta
A marta é um mamífero predador. O
comprimento do corpo oscila entre os
40 e 50 centímetros, a marta tem uma
cauda quase com o mesmo
comprimento do corpo podendo atingir  
30 centímetros de comprimento. Vive
nas florestas e encontra-se, sobretudo,
nas árvores.. Alimenta-se de esquilos,
ratos, aves, insetos e bagas silvestres. As
crias nascem cegas e surdas.

◆ 

Boi Barrosã
O Barrosã é considerado o mais belo
entre todos os bovinos e têm registros da
sua existência, há pelo menos, mais de
dez mil anos. Está acostumado a zonas
de agricultura de montanha, onde
desempenha um papel importante,
permitindo trabalhar as pequeníssimas
leiras, fazer a fertilização das mesmas
com o estrume e valorizar os recursos
alimentares naturais disponíveis que de
outra forma seriam desperdiçados.

◆ 



Furão/Tourão
O tourão é omnívoro mas o seu regime
alimentar é principalmente composto
por carne. Costuma alimentar-se de
lebres, coelhos, pequenas aves, rãs e
peixes. O tourão faz reservas de
alimento quando captura mais presas do
que aquelas que necessita para comer
imediatamente, quando isto acontece,
podem ficar a descansar por longos
períodos de Inverno. As suas tocas têm
pelo menos uma câmara de dormida e
outra de armazenamento de alimento. 

◆ 

Garrano
O Garrano tem cerca de 1,30m de
estatura apresentando várias
semelhanças com os póneis. As
especificidades das características
zoomórficas e dinâmicas
comportamentais, estarão relacionadas
com o isolamento do seu habitat de
montanha, bem como a sua criação em
liberdade. Deste modo, a seleção natural
permitiu-lhe aprimorar uma excecional
adaptação e integração nos ecossistemas
de montanha. É comum ver Garranos
selvagens na nossa zona. 

◆ 



Musaranho Anão dos
Dentes Vermelhos
É um animal extremamente pequeno,
mede apenas 42 a 72 milímetros e o seu
peso varia entre dois e sete gramas. 
 Alimenta-se sobretudo de aranhas,
escaravelhos, bichos-de-conta e
caracóis. O Musaranho-anão-de-
dentes-vermelhos é um dos mamíferos
mais pequenos do mundo e tem uma
longevidade máxima de apenas 1 ano de
vida. 

◆ 

Gineta
A Gineta é um carnívoro nocturno,
sigiloso e ágil que permanece grande
parte do seu tempo em cavidades de
árvores ou empoleirado nelas.
Tem o tamanho de um gato doméstico,
de corpo alongado, com patas curtas e
cauda espessa e longa, tão comprida
quanto o corpo. A sua alimentação é
sobretudo à base de insectos, répteis,
aves, ou frutos.

◆ 



Cabra Selvagem
 A Cabra Selvagem é um animal sociável
que geralmente andam em rebanhos.
Elas têm uma forma específica de se
comunicarem quando estão em perigo,
vindo a manada proteger. O seu habitat
natural são os bosques e as montanhas.
Novembro e Dezembro são os meses da
reprodução, é nessa época que são vistos
os conhecidos combates entre machos,
cabeça a cabeça, a fim de conseguirem
conquistar a fêmea.

◆ 

Cabra Montesa
A cabra-montês habita em zonas de
montanha, escarpas, matos com
substrato rochoso e zonas de carvalhal.
As fêmeas vivem em média 22 anos e os
machos 15 anos. 
Durante Outubro e Dezembro, formam-
se grupos mistos de Cabras Montesas,
onde existe uma hierarquia entre os
machos, estabelecida pelo tamanho
corporal e através de lutas. 

◆ 

https://meusanimais.com.br/macacos-verdes-alarmes-contra-drones/

