
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 podem ser encontradas no final 
do verão.

Consegue encontrar as espécies das páginas seguintes ao longo do caminho? 



ÁRVORES

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

Também sou 
conhecido por 
oliveira brava.

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

Ajudo a aliviar o 
reumatismo,  
a febre e as feridas 
nos pés.

Nalguns locais 
chego à altura  
de uma árvore. 
Sou primo 
do carvalho 
cerquinho.

Os pastores 
usavam as tiras da 
minha casca para 
fazerem coleiras 
para aliviarem 
as ovelhas 
constipadas.
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HERBÁCEAS

Entro nos pratos 
de caracóis, em 
saladas e em 
pizas.

Sou usada no 
tempero das 
azeitonas.

Sou conhecida 
como erva-doce. 
Sou usada na 
confeção das 
fogaças.

Procuro sítios 
secos e soalheiros, 
em bermas 
de caminhos, 
pastagens ou 
campos agrícolas.
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Zambujeiro
  
Aroeira

Verbasco-ondeado

Ourégão

Carrasco

Funcho

Trovisco-fêmea

Erva-das-azeitonas

Carvalho-cerquinho

Loureiro

Faça corresponder a cada planta 
o número das imagens anteriores



cm-palmela.pt/ambiente

soluções

  1   Loureiro
  2    Carvalho-cerquinho
  3    Zambujeiro
  4    Aroeira
  5    Carrasco
  6    Trovisco-fêmea
  7    Ourégão
  8     Erva-das-azeitonas
  9     Funcho
10    Verbasco-ondeado


