
À descoberta das plantas 
da Serra do Louro



A Serra do Louro faz parte do Parque Natural da Arrábida e percorre uma parte do 
Concelho de Palmela.

Daqui é possível avistar quase toda a região da Arrábida e o Rio Sado e, para Norte, 
a Península de Setúbal, o Rio Tejo e a Costa de Lisboa.

A Serra do Louro resultou do enrugamento da Arrábida há cerca de 12 a 10 milhões 
de anos. É composta por rochas sedimentares como os calcários, onde abundam 
fósseis de animais marinhos.

Tem uma grande diversidade de espécies vegetais, tal como o Parque Natural da 
Arrábida, onde já foram identificadas mais de 1450 espécies.

Este folheto contém uma seleção de espécies que se encontram em evidência no 
final do inverno e início da primavera.

Consegue encontrar as espécies das páginas seguintes ao longo do caminho?
Sabe como se chamam?



ÁRVORES

Sou a árvore 
característica da 
Arrábida. Procuro 
as encostas mais 
frescas.

Sou uma espécie 
cultivada e 
subespontânea 
em toda a região 
Mediterrânica.

Dou  o nome a esta 
serra e as minhas 
folhas são usadas 
na culinária.
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ARBUSTOS

Sou uma planta 
melífera, muito 
aromática, usada 
em perfumaria.

Sou uma planta 
ornamental, 
também usada em 
parques e jardins.

Antigamente era 
usada para fazer 
vassouras. Hoje 
sou uma espécie 
protegida.

Também sou 
conhecido como 
erva-leiteira.
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ARBUSTOS

Produzo o ládano, 
uma substância 
usada em 
perfumaria.

Sou uma planta 
melífera, usada 
no fabrico de 
vassouras e 
cachimbos.

Sou tóxica para 
ovinos e caprinos.

Tenho flores muito 
odoríferas.



HERBÁCEAS

Sou uma 
orquídea e tenho 
propriedades 
medicinais .

As minhas pétalas 
têm a forma de um 
menino.

Também me 
chamam erva 
crista.

As minhas pétalas 
lembram um 
inseto.
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Amendoeira

Salepeira

Salva

Trovisco-macho

Urze-branca

Flor-dos-rapazinhos

Alfavaca

Carvalho-cerquinho

Loureiro

Alecrim

Folhado

Pascoinhas

Moscardo-fusco

Esteva

Gilbardeira

FAÇA CORRESPONDER A CADA PLANTA 
O NÚMERO DAS IMAGENS ANTERIORES
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 2 Amendoeira
 12 Salepeira
 14 Salva
 7 Trovisco-macho
 9 Urze-branca
 5 Folhado
 11 Pascoinhas
 15 Moscardo-fusco
 8 Esteva
 6 Gilbardeira
 13 Flor-dos-rapazinhos
 10 Alfavaca
 1 Carvalho-cerquinho
 3 Loureiro
 4 Alecrim

SOLUÇÕES


