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VASCO

Vamos conhecer uma serra 
do oeste do Algarve.

A Serra de Monchique!

Esta serra situa-se no sul 
de Portugal Continental.



A Serra de Monchique 
situa-se no sul de Portugal 
Continental

Esta serra fica no município de Monchique, 
que é limitado pelos concelhos de 
Odemira, Silves, Portimão, Lagos e Aljezur.



VASCO

Há muitas ribeiras que nascem na 
Serra de Monchique. 

Pois há, Nádia! Como as de 
Seixe, Aljezur, Odiáxere e 
Boina.



VASCO

Esta serra divide-se entre dois 
pontos mais altos.

Por um lado, a Serra da Picota com 774 
metros de altitude e, por outro, o ponto 
mais alto que é Fóia com 902 metros de 
altitude. 

PICOTA FÓIA



Dizem que este povo chegou atraído 
pelo poder curativo das águas das 
Caldas de Monchique.

Aqui também há história! A origem do 
concelho remonta ao domínio romano, 
época em que marcaram presença nas 
Caldas de Monchique. 

VASCO



VASCO

O complexo termal das Caldas de Monchique é 
rodeado de vegetação e lá podes encontrar a 
maior magnólia da Europa.

Como está próxima do mar, esta serra tem um 
clima subtropical húmido, com temperaturas 
amenas que potenciam a existência de uma 
vegetação rica e variada.



Sim, o inverno é longo, frio e com 
ventos fortes, mas o verão é 
ameno. 

O clima na serra pode variar muito. 
A precipitação pode ser em forma de 
chuva, neve ou ambas. 



VASCO

É verdade, Vasco! A paisagem é marcada 
pela presença de algumas árvores que são 
parte da identidade natural da região. Elas 
são o carvalho de Monchique, castanheiros, 
choupos e freixos.

Monchique tem 6 914 hectares 
de área florestal composta 
por uma vegetação única.

CARVALHO DE MONCHIQUE



As plantas na Serra de 
Monchique também têm 
uma variedade muito rica.

Vais encontrar por lá plantas como 
o azevinho, urze ou o medronheiro. 
Monchique é um verdadeiro tesouro 
natural.

azevinho urze medronheiro



VASCO

A Serra do Caldeirão, de Monchique e 
Espinhaço de Cão formam uma barreira 
protetora das Terras Baixas do Litoral.

O que faz com que a brisa do Atlântico 
potencie o crescimento de diferentes 
espécies de fauna e flora únicas na 
Região.



Sim, tem 76 000 hectares 
classificados como Rede 
Natura 2000.A área florestal em Monchique 

é reconhecida!



Podes encontrar aves como a 
águia-de-bonelli, águia-cobreira
e o bufo-real.

A Serra de Monchique também é o 
habitat de muitas espécies de animais.

águia-cobreira

bufo-real

águia-de-bonelli



Pois é, Nádia! Vamos fazer as fichas de 
exercícios e atividade juntos. Contamos 
com a tua ajuda, amigo da floresta?

Uau! Ficámos a saber tanto sobre a Serra de 
Monchique. Mas a aprendizagem não fica por 
aqui, Vasco! Está na hora de colocarmos em 
prática tudo o que sabemos sobre esta serra…


