
Hotel Cotto do Gatto
Ponte da Barca - Portugal

Plantas
Descubra as plantas presentes na Natureza à volta do Cotto do Gatto..

Lírio do Gerês
Estas plantas podem ser encontradas
principalmente em zonas pedregosas a
partir dos 700 metros de altitude. A
maioria desta espécie encontra-se no
Parque Nacional Peneda Gerês e em
mais alguns locais na Galiza.

◆ 



Narciso de Trombeta
É uma planta vivaz que cresce em prados
e matos pouco densos.
Em Portugal é uma espécie protegida
existente do Minho ao Alentejo.

◆ 

Orvalhinha
Planta carnívora de hábitos insectívoros
que cresce em substratos pobres em
nutrientes.
As células glandulares expelem gotas
brilhantes de um líquido pegajoso com
odor a mel que atrai e prende os
insectos. Desencadeia-se então um
estímulo químico que faz com que os
pêlos se dobrem em direcção ao centro
da folha, aprisionando a presa.
 

◆ 



Anémona dos Bosques
Planta perene de flores solitárias que se
encontra principalmente nos bosques
sombreados e frescos e em prados e
orlas de matagais.

◆ 

Sobreiro
É uma árvore que tem raízes profundas
para captar melhor a água, e folhas com
cutícula para impedir o excesso de
transpiração, a sua casca é espessa e
esponjosa o que lhe dá uma maior
proteção quando ocorre um incêndio.
 

◆ 



Medronheiro
É uma árvore pequena que pode
alcançar até 6 metros de altura. O seu
fruto é utilizado na produção de
aguardente.

◆ 

Carvalho
Pode alcançar 20 metros de altura,.
Era muito utilizado na construção de
naus e caravelas durante a época dos
descobrimentos. A sua madeira, de alta
qualidade, é utilizada ainda hoje para a
construção e a lenha e para curtir peles.
 

◆ 



Azevinho
É um arbusto de folha persistente que
pode alcançar até 6 metros de altura. O
azevinho pode viver mais de 100 anos.

◆ 

Feto do Gerês
Este feto é uma relíquia porque
conseguiu sobreviver às glaciações. Por
este motivo, é muito raro em Portugal
Continental e quase todas as populações
encontram-se na Serra do Gerês. 
 

◆ 


