
O TENTILHÃO VISTO ATRAVÉS DA FILATELIA 
 

 
O Tentilhão Comum cujo o nome científico é 
(Fringilla coelebs), é uma espécie que pertence a 
Ordem dos Passeriformes e à Família dos 
fringilideos. É uma espécie que se encontra 
distribuída por toda a Europa, sendo muito 
frequente em Portugal, Açores e Madeira. Tem 
uma plumagem muito colorida, existindo entre os 
sexos um dimorfismo sexual. Os machos tem uma 
plumagem muito colorida, enquanto que a 
plumagem das fêmeas não é tão colorida sendo 
mais em tons de cinzento pálido,  e medem  cerca 
de 15 cm. Dentre destas espécies são conhecidas 
três subespécies que se designam como: F. c. 
Madeirensis, Madeira, F. c. Africana, Norte de 
África F. c. Tintillon, Ilhas Canárias.           

A época da reprodução inicia-se nos princípios de 
Abril e vai até fins de Maio, fazendo duas posturas por ano, pondo em média 4 a 6 ovos 
por postura, sendo a sua incubação de 11 a 13 dias feita sempre pela fêmea. O Ninho é 
construído em forma de taça no meio da vegetação por pequenos paus e folhas secas, e 
forrado com penas ou algodão. A sua Alimentação é a base de sementes e pequenos 
frutos. Filatelicamente os CTT de Portugal emitiram uma emissão de selos no dia 

1.07.05 intitulada Região de Turismo da Madeira, 
composta por vários selos de várias taxas e temas. 
Desenho de Acácio Santos, Impressão Offset na 
Joh – Enschede, papel Esmalte e denteado 14 X 14 
½.. Em baixo encontra-se um FDC circulado de 
Zarco (Funchal) com carimbo ordinário para o 
Porto em 18.07.2007.Em cima encontra-se um 
Postal Máximo com carimbo ordinário de Zarco. 
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