
           

 

 

MOCHO GALEGO 

 

 
Para este trabalho, escolhi fazer um Mocho Galego, pois é uma espécie que existe em 
Portugal, um pouco por todo o país. O Algarve é a região onde o mocho-galego é mais 
fácil de detetar. Pode ser visto, por exemplo, na ria de Alvor, assim como na lagoa dos 
Salgados, na zona de Sagres-cabo de São Vicente e no barrocal algarvio. 

O meu mocho foi feito com os seguintes materiais: 

• 2 balões 

• Fita-cola 

• Jornais 

• Papel de cozinha 

• Tinta acrílica 

• Cola branca 

• Água  

• Pinceis  

• X-ato 

 

Com estes materiais, fiz os seguintes passos: 

1. Encher 2 balões, um maior que o outro; 

2. Colar os balões um ao outro com fita-cola; 
3. Numa taça, misturar uma porção de cola branca com uma pouco água, com a ajuda de 

um pincel; 
4. Cortar o jornal às tiras (com 2 dedos de largura); 

5. Embeber as tiras de jornal na mistura da cola com água; 
6. Cobrir completamente os 2 balões com as tiras de jornal embebidas; 

 

7. Deixar secar de um dia para o outro; 



8. Quando estiver bem seco, fazer rolinhos secos com jornal ou papel de cozinha para 

moldar a face do mocho com fita-cola; 

 

9. Cobrir com papel de cozinha embebido na mistura de cola e água; 

10.  Deixar secar novamente de um dia para o outro, ou algumas horas até estar bem seco; 
11.  Pintar tudo com tinta branca, para que não se veja nada do jornal; 

12.  Deixar secar a tinta; 
13.  Rebentar os dois balões com o x-ato;  

14.  Cortar a base do mocho com o x-ato (parte inferior do balão maior) e dividir a base em 

duas partes iguais e aproveitar para as asas;. 

 

15.  Com cola branca colar as asas no corpo do Mocho; 
16.  Cobrir a base do Mocho com papel de cozinha; 

17.  Pintar o Mocho com tinta acrílica; 



 

18.  Fazer os olhos com tinta acrílica preta; 

19.  Dar uns retoques; 
20.  Finalizar; 

21. O vosso Mocho Galego está pronto. 

 

  

 

BIBLIOGRAFIA: 

Sites visitados: http://www.avesdeportugal.info/athnoc.html  

 

 

 

Joana Rodrigues Freire  

4.º ano A 

01\03\2021 


