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DESCRIÇÃO 
Percurso linear percorrido em Fontelas, na freguesia de Lousa. O ponto 
de encontro é junto à Fonte de Carcavelos, local onde é possível 
estacionar. 

A primeira paragem é a Estação da Biodiversidade, cujo trajeto, com 
cerca de um quilómetro, é complementado por nove painéis informativos 
com imagens e explicações sobre as plantas e os animais comuns que 
ali podem ser observados, a par de um mapa geral do percurso.

Oportunidade para desfrutar da vista e sombra do carvalho-português 
ou carvalho-cerquinho, árvore centenária de porte notável, de grande 
valor ambiental e paisagista. Foi classi�cada como árvore de 
interesse público em 2008.

Havendo tempo e curiosidade aproveite para conhecer as empresas 
de produção de queijos Montiqueijo e Tété, na freguesia de Lousa. 
Em ambas as empresas de origem familiar poderá observar o processo 
de fabrico do queijo saloio.

PERCURSO
Distrito: Lisboa
Concelho: Loures
Freguesia: Lousa
Âmbito: Natureza 
Duração: aproximadamente 1 hora, em ritmo de passeio e registo 
fotográ�co, excluindo o tempo de visita à empresa de produção 
de queijos.
Distância total: +/- 3 km 
Grau de dificuldade: Fácil
Tipo de percurso: Circular
Desníveis: Ligeiros 
Época aconselhada: Todo o ano (desde que preparados para piso 
enlameado no inverno e deslocação ao sol e calor no verão)
Distâncias parcelares:
. 1,300 m | Fonte de Carcavelos > Estação da Biodiversidade 
. 100 m | Estação da Biodiversidade > Carvalho Centenário
. 1,500 m | Carvalho Centenário > Fonte de Carcavelos
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Por uma cidadania mais ativa
www.adaloures.pt  |  adaloures@gmail.com
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BREVE DESCRIÇÃO DAS PARAGENS:

FONTE DE CARCAVELOS 

Nascente de água, com fonte de imersão, que abasteceu as populações que se �xaram neste local.

ESTAÇÃO DA BIODIVERSIDADE:

A Estação da Biodiversidade de Fontelas integra a rede de Estações da Biodiversidade, um projeto da autoria do 

Centro de Conservação das Borboletas de Portugal (TAGIS), em conjunto com o Museu Nacional de História 

Natural e da Ciência (MUHNAC) e o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c), da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa.

O percurso da Estação da Biodiversidade de Fontelas desce suavemente a encosta do vale até à ribeira de Lousa, 

passando pelo carvalho português classi�cado de interesse público.

A Estação da Biodiversidade de Fontelas, �nanciada pela Câmara Municipal de Loures, foi a 30.ª a inaugurar no 

país, sendo a primeira a inaugurar em 2017 e na Área Metropolitana de Lisboa.

ESPÉCIES EMBLEMÁTICAS

Borboletas: Cupido-dos-cálcarios (Cupido lorquinii), Fritilária-comum (Melitaea deione), Esculi (Satyrium esculi)            

Flora: Carvalho-cerquinho (Quercus faginea), Orquídea piramidal (Anacamptis piramidalis)                  

Outros insetos: Libélula anelada (Cordulegaster boltonii)  

CARVALHO CENTENÁRIO:

Ficha da Árvore de Interesse Público 

Nº Processo: KNJ1/614 

Nome Cientí�co: Quercus faginea Lambert 

Nome vulgar: carvalho-português ou cerquinho 

Interesse histórico ou paisagístico: Árvore centenária, de porte notável que dava sombra e frescura a um antigo 

tanque de lavagem de roupa e a um bebedouro de gado. O local constitui memória da vida tradicional saloia, muito 

utilizado pelos moradores de Fontelas. 

Perímetro da Base: 3.75 

Diâmetro da Copa Norte/Sul (m): 20.0 

Altura (m): 12.5 

Perímetro a 1,30m: 3.73 

Diâmetro da Copa Este/Oeste (m): 25.0 

APROVEITE E VISITE OUTROS PONTOS DE INTERESSE NA FREGUESIA
• Gruta do Tufo, Fontelas

• Anta de Carcavelos

• Anta do Alto da Toupeira, Salemas

• Diaclase, Salemas

• Gruta do Penedo do Gato

• Capela do Divino Espírito Santo, Ponte de Lousa

• Fonte das escadinhas, Lousa

• Homenagem ao servidor público, Lousa

• Igreja de S. Pedro de Lousa, Lousa 

• Empresas de produção de queijos: Tété II e Montiqueijo


