
 

Biodiversidade da Minha Terra 

Ribeira da Cabrela 
 
Título: Ribeira da Cabrela: Biodiversidade Top.  

“Um tesouro natural que merece e deve ser admirado e preservado. Fazê-lo está na nossa 

mão!” 

Nomes: Maria Catarina Lobo, 7º B e Pedro Lobo, 9ºA 

Localização: Escola Básica do Alto dos Moinhos, Terrugem, Sintra. 

 

Objetivos e finalidades do projeto:  

Aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade em Portugal e na noutras regiões da Europa 

com enfoque nos ecossistemas 

• Dar a conhecer, através da utilização em atividades práticas, produtos que respeitam o 

equilíbrio dos ecossistemas (especificamente a linha verde UHU). 

• Incentivar a investigação de temáticas relacionadas com a biodiversidade, ecodesign e 

consumo sustentável. 

• Alertar a sociedade para a importância e necessidade de preservar a biodiversidade 

existente nesta região. 

Descrição do Ecossistema:  

O painel foi realizado no âmbito do Desafio da UHU: Painel da Biodiversidade da Minha Terra. 

Este painel representa a biodiversidade que encontramos na Ribeira da Cabrela, um magnifico 

tesouro natural que temos na nossa região. 

O Vale da Ribeira da Cabrela, um verdadeiro “Vale Encantado”, está profundamente encaixado 

entre o planalto de Terrugem - Odrinhas e de Montelavar, Sintra. No seu centro corre a Ribeira 

da Cabrela, um afluente do Rio Lizandro. 

Este vale de Pastorícia possui prados muito ricos e uma fauna e flora abundante e diversa. 



 

 

Aqui podemos encontrar: freixos, salgueiros, choupos, carvalhos, sanguinhos, murtas, entre 

outras plantas que lhe dão um magnifico enquadramento.  

No reino das Aves, é possível observar variadas espécies, tais como: águias, corvos, garças reais, 

corujas, morcegos e pardais. 

Esta linda ribeira, alberga uma das populações mais importantes da boga portuguesa, em perigo 

crítico de extinção, bem como a enguia-europeia, o escalo-do-sul, o verdemã, o barbo comum 

e o lagostim. 

Neste rico ecossistema podemos ainda encontrar: lontras, genetas, rãs-verdes, cágados-

mediterrânicos, entre muitos outros animais. 

Por todos estes motivos consideramos que este local merece ser distinguido com o título: 

Biodiversidade Top. 

A Ribeira da Cabrela é um tesouro natural que merece e deve ser admirado e preservado. 

Fazê-lo está na mão de cada um de nós! 

 

 

 

 

 



 
 

 

O painel e alguns detalhes: 

  

 


