Nome Comum: Abélia; Abélia-da-China
Nome Científico: Abelia grandiflora (André) Rhed;
Sinonímias:
Abelia rupestris misapplied
Abelia rupestris var. grandiflora
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Reino. Plantae;
Família: Caprifoliaceae;
Género: Abelia chinensis x abélia uniflora

Abelia grandiflora é um híbrido resultante do cruzamento de A. Chinensis e A. Uniflora.;
Distribuição Geográfica: Nativa da Ásia e China, por toda a bacia Mediterrânica, subtropical temperado. Em Portugal é cultivada em todo o país, tolerante ao frio e ao calor;
É uma espécie de Luz, prefere solos férteis e regas regulares;
Trata-se dum arbusto perenifólio com 1,8-metros de altura por 3-3metros de diâmetro; Folhas : Simples, opostas acuminadas. Página superior da folha apresenta um verde-escuro, brilhante,
E a página inferior da folha é de cor verde-claro. A margem da folha é ligeiramente serrada. Época de floração : Maio-Julho. Flores: brancas-rosadas, odoríferas, apresentam uma corola
afunilada, em panículos terminais, e um cálice persistente avermelhado;
Ecologia|Habitat: Ornamental
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Nome Comum: Abeto;
Nome Científico: Abie alba
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Reino: Plantae;
Divisão: Pinophyta;
Classe: pinophyta;
Ordem: Pinales;
Família: Pinaceae;
Género: Abies;
Espécie: Abies alba

Nome Comum: Bordo;
Nome Científico: Acer robrum, A. palmatum
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Durante a primavera e verão
a folha apresenta-se verde,
com a passagem para o
outono, primeiro com a cor
amarela e depois vermelha
(aumento de flavonoides).
As folha têm comprimento
de 4 cm e largura de 12 cm

Reino: Plantae,
Divisão: Magnoliopsida;
Espécie: A.robrum, A. Palmatum;
Ordem: Sapindales;
Família: Sapidaceae;
Género: Acer

Nome Comum: Ameixoeira-dos-jardins;
Nome Científico: Prunus pissardi
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Reino: Plantae,
Divisão: Magnoliophyta;
Classe: Rosales;
Família: Rosaceae;
Subfamília: Prunoideae;
Género: Prunus;
Espécie: P. cerasífera

Arbusto de folha caduca, época de floração ano mês de Abril, apresenta uma inflorescência solitária, tipo de folha simples. Quanto à inserção da folha é
caraterizada por folha alterna, e a margem da folha é dentada. Tipo de fruto é uma drupa, maturação do fruto em Setembro. Habitat: Encontra-mo-la em
Matagais, junto de cursos de ágiua ou em encostas de pequenas colinas em solos arenosos e húmidos

Nome Comum: Loureiro-do-Japão;
Louro Manchado;
Nome científico: Aucuba japonica thunb.

Reino: Plantae;
Divisão:Magnoliophyta ( Angiospermeas);
Classe: Eudicots;
Família: Aucubaceae (Garryaceae);
Espécie: A.Japonica Tuhumb
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Pormenor do fruto

Dist. Geográfica: Nativa nas florestas do japão, China e Tailândia.
Habitat|Ecologia: Prefere solos húmidos, sendo uma espécie de sombra. Em
Portugal usada como ornamental bastante resistente às poeiras e poluição
atmosférica, e resistente aos ventos marítimos.
É uma planta dioica;
Folhas: lanceoladas amplas com 5 a 8 cm de cumprimento e 2 a 5 cm de
largura. São folhas perenes e reluzentes;

Macho

Fêmea

Pormenor
das folhas

Nome Comum: Buxo;
buxinho;
Nome Científico: Buxus semprenvirens (spp.)
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Reino: Plantae,
Divisão: Magnoliophyta,
Classe: Magnoliopsida;
Família: Buxaceae
Ordem: Buxales;
Género: Buxus;
Espécie: Buxus semprenvirens

Pormenor da folha e do fruto

Exemplo duma cortina de Abrigo

Planta lenhosa, em geral arbustiva. Folhas inteiras frequentemente opostas e e
perenes. As flores são de sexo oposto e raramente se encontram em plantas
diferentes, sendo por isso monoclamídeas. As flores apresentam 4 pétalas, 4
estames epissépalos. O fruto é uma capsula apresentando sementes com
carúncula. Habitat | Ecologia: Apreciam leitos de cheias de rios, subcoberto de
florestas e sebes; pontualmente em solos derivados de rochas ultra-básicas; por
vezes escapada de cultura em solos calcários. Tolera temperaturas até -20°C,
embora prefira invernos mais amenos. Gosta de luz ou semi-sombra e solos
bem drenados. É uma boa planta para as abelhas.
Nota: Todas as partes da planta são venenosas, especialmente as folhas e a
casca do tronco
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Nome Comum: Buxo;
Buxo-anão;
Buxo-arbóreo;
Buxo-comum;
Olho-de-gato;
Nome Científico: Buxus semprenvirens L.;
Sinonímia: Buxus semprenvirens L.for.grandiflora (F.Muell.) P.Cout

Família: Buxaceae;
Ordem: Buxales;
Sub-classe: Ranunculidae;
Classe: Magnoliopsida;
Sub-divisão: Magnoliophytina (angiospermae);
Divisão: Spermatophyta;
Tipo Fision´mico: Microfanerófito

Pormenor do Tronco

Arbusto alto ou uma pequena árvore,
pode atingir 5 metros e isoladamente vai até 8 metros

Autóctone em Portugal; Espécie Monoica,
Inicio da Floração em Janeiro,
Fim da floração em Maio.
Espécie perenifólia.
Inflorescência: em forma de Glomérulo
Maturação do fruto: Setembro

Pormenor das folhas e dos frutos
Tipo de folha: simples
Inserção da folha: Oposta
Margem da folha: inteira
Limbo da folha: ovado

Nome Comum: Camélia;
Japoneira;
Nome Cientifico: Camellia japonica
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A Camélia é originária da Ásia Oriental e foi
introduzida no Ocidente por navegadores e
comerciantes ingleses, espanhóis, holandeses,
portugueses e por missionários jesuítas.
É o Ex-libris das cidades Nortenhas.
É uma planta de folhagem persistente, da família
das Theaceas
O género Camellia foi descrito pela primeira vez
em 1735 pelo naturalista Carolus Linnaeus.
No Norte de Portugal chama-se japoneira à
cameleira. Celorico de basto é conhecida pelo
famoso festival das camélias. Necessário dizer que
existem mais de 3000 cultivares desta espécie.
EM Portugal, esta flor foi inspiradora da célebre
obra “A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas
Filho.

Reino: Plantae;
Divisão: Angiospermicas;
Ordem: Ericales;
Família: Theaceae;
Género. Camellia

Arbusto de pequeno porte e de crescimento lento;
Floração: Outono à primavera;
Flores: singelas e dobradas, surgem na extremidade superior de
cada ramo;
Folha perene, persistente, de borda dentada, página inferior ,
verde claro;
Prefere solos húmidos e ácidos.

Nome Comum: Carvalho Americano;
Carvalho Vermelho;
Roble-americano;
Nome Científico: Quercus rubra L.

Folhagem Verão

Pormenor do tronco e do tipo de fruto
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Reino: Plantae;
Ordem: Fagales;
Género: Quercus;
Espécie: Quercus rubra L

Folhagem Outono

Arvore que pode chegar a 25 -30 metros de altura. Apresenta uma copa
ampla;
Ramos: são mais ou menos ereto;
Folhas membranáceas, caducas, de forma ovada a obovada de 7 a 11
lóbulos triangulares providos de 1 a 3 dentes;
Tipo de reprodução: monoica;
Tipo de folha: simples;
Inserção da folha: alterna;
Margem da folha: lobulada;
Limbo da folha: obovado;
Tipo de Fruto: Glande
Maturação do fruto: Setembro.
Habitat|Ecologia: Floresta de folhosas associadas a outras espécies, tais
como: Quercus spp; Acer spp; Fraxinus spp.
Prefere solos graníticos e rochas afins, solos maioritariamente
cambissolos e húmidos, suporta solos entre os 4,6 e 6,5 de pH. Prefere
regiões de forte influência Atlântica

Nome Comum: Carvalho roble;
Carvalho comum;
Carvalho nacional;
Carvalho Português,
Carvalho Alvarinho;
Carvalheira;
Nome Científico: Quercus róbur; Quercus roble
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Características Gerais: Árvore de 35 a 40 m de altura, monoíca caducifólia e com raízes profundas. O tronco é
grosso, tendo a casca uma cor cinzento-pardo que vai escurecendo com a idade, com sulcos longitudinais
profundos. As folhas dispõem-se de forma alternada, umas em relação às outras, são simples, glabras, verdeclaras quando jovens, penatifendidas Ou, sinuado-lobadas com os segmentos obtusos e pecíolo curto.
A inflorescência é em forma de espiga (Amentilho) geralmente pendente e onde se reúnem flores unissexuais e
nuas. Cada flor tem um Perianto de 4 a 7 lóbulos e 6 a 12 Estames. Os Amentilhos femininos com grupos de 2 a
3 flores, sobre um largo pedúnculo e com um invólucro escamoso. O fruto é a conhecida bolota,
(ovoide-cilíndrico), com 2 a 4 cm de comprimento, encerrado parcialmente numa cúpula com escamas planas
e imbicadas. Floração: Abril a Maio; Frutificação: Setembro a Outubro. Habitat|Ecologia: Margem de cursos de
água, florestas mistas de folhosas, planícies e colinas em solos húmidos e profundos.

Reino: plantae;
Família: Fagales;
Sub-classe: Hamamelididae;
Classe: Magnoliopsida;
Sub-divisão: Magnoliophyta;
Divisão: Spermatophyta;
Tipo Fisionómico: Mesofanerófito

Nome Comum: Castanheiro-da-Índia;
Nome científico: Aesculus hippocastanum

Reino: plantae;
Divisão: Magnoliophyta;
Classe: Magnoliopsida;
Ordem: Sapidales;
Género: Aesculus;
Espécie: A.Hippocastanum L.
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Folhas com Inflorescências
Árvore robusta, podendo atingir 25 metros de altura;(1)
Copa ampla e abobodada (1):
O fruto toma o nome de castanheiro da Índia. É um fruto
espinhoso, globoso, com uma só semente arredondada. Ou então
pode apresentar 2 a 3 sementes, mas a forma será achatada.(4)
O tronco – ritidoma – é fissurado com placas destacáveis.(5)

5

Folhas com 5 a 7 folíolos abovados, acunhadas na base,
duplamente cerradas e globosas por cima e tomentosas por baixo.
Flores com panículo cilindrico ou cónicas.(3)

4

Nome Comum: Cerejeira-brava;
Cerdeira;
Nome Científico: Prunus avium L.

13

PORMENOR DAS FOLHAS

Reino. Plantae;
Família: Rosaceae;
Género: Prunus;
Sub-género: cesarum

MATURAÇÃO DAS FOLHAS - FRUTIFICAÇÃO

Árvore de crescimento rápido, atinge até 30 m de altura.;

Porte da árvore: Copa Ampla algo piramidal, normalmente sem rebentos de raíz.;
Ritidoma (Tronco): Liso, anelado, cor castanha avermelhado. Pode viver até aos 120
anos;
Não tolera solos ácidos, nem calor, nem frios intensos. Madeira dura, forte, flexível e
elástica;
Folhas: simples, obovado-oblongas, a elípticas de cor vermelho-anegradas, junto à base
do limbo. Apresentam na sua página superior um verde-mate e são filosas na parte
inferior da folha:
Floração: Primavera a finais de Março;
Maturação dos frutos: Maio-Julho;
Habitat|Ecologia: Bosques caducifólios, húmidos, barrancos margens dos rios e lugares
frescos e profundos.

PORMENOR DO TRONCO

FRUTO – A - CEREJA

Nome Comum: Cerejeira;
Cerejeira-de-fruto
Cerdeira;
Nome Científico: Prunus avium L.
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Á cerejeira de fruto também se dá o nome de Prunus avium.
Existe uma panóplia de cultivares desta espécie, mas
diferencia-se a cerejeira de fruto por se tratar dum fruto
macio doce e servido como sobremesa ao natural. Neste caso
nestas árvores frutíferas, também poderemos depararmo-nos
com a ginjeira – cereja mais ácida, com uma polpa mais firme
– Prunus cesarus, utilizada em compotas e bebidas
espirituosas.

Reino: Planta e;
Divisão: Magnoliophyta;
Classe: Magnoliopsida;
Ordem: Rosales;
Família: Rosaceae;;
Subfamília: Prusoidae ou Spiraeoidae
Género: Prunus;

A cerejeira doce, adapta-se a solos profundos e
húmidos, mas não encharcados. As melhores
variedade são a de Sunburst cujos frutos se
destacam em cachos, e podemos apreciá-los em
Ferreira do Zêzere.

Nome Comum: Cerejeira-do-Japão;
Cerejeira Japonesa;
Nome Científico: prunus serrulata LINDL
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Originária provavelmente da parte central da China, é
venerada no Japão (um dos seus símbolos) e foi
introduzida na Europa apenas no séc. XIX. Tem uma boa
distribuição entre nós, sendo muito apreciada como
planta ornamental.
Época de floração: Abril-Maio
Espécie de crescimento rápido, apresenta uma copa
aberta e uma raiz oblíqua. Prefere solos com boa
drenagem e tem alguma preferência por solos profundos,
húmidos e ricos em húmus. Apesar de ser tolerante à
sombra, prefere espaços de exposição total.
Trata-se duma espécie ada cultura ancestral do japão,
toda ela associada à castidade e beleza das mulheres
japonesas.

Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliophyta;
Subdivisão: Magnoliophytina ( Angiospermae);
Classe: Magnoliopsida; Ordem: Rosales;
Família: Rosaceae;
Espécie: prunus serrulata LINDL;
Cultivar descrito: Prunus x serrulata “Kwanzan”

Nome Comum: Cheflera Pequena;
Nome Científico: Schefflera arboricola (Hayata) Merr;
Sinonímia. Heptapleurum arborícola Hayata

Família. Euphorbiaceae;
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Porte: 3 a 5 metros.
Flores: inflorescências nas cores branco-creme na
primavera-verão. Frutos alaranjados em ramos que
atraem pássaros.
Características: Arbusto semilenhoso para formação de
renques ou planta isolada. É muito usada em vasos em
ambientes internos à meia-sombra. Existe a espécie em
folhas verdes sem variação, que pode ser cultivada
também a pleno-sol.
Propagação: por estacas e por sementes
Espécie exótica e invasora

Nome Comum: Cipestre-Comum;
Cedro Bastardo;
Cipestre-da-Italia;;
Cipestre Mediterrãnico,
Nome Científico: Cupressus semprenvirens;
Nome Binomial: Cupressus semprenvirens L.

Nativa do Sul da europa e Sudoeste da Ásia;
Altura: até 45 metros de altura;
Copa estreita e esguia; Os raminhos são pendulosos e as
ramificações terminais são lineares. Espécie de grande
longevidade e de folha persistente (Semprenvirens –
significa: sempre-verde);
Esta árvore está associada aos momentos de tristeza
melancolia aos símbolos de morte e vida-eterna. A sua
madeira altamente aromática era utilizada pelos egípcios
para a construção dos sarcófagos
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Reino: Plantae;
Divisão: Pinophyta;
Classe: Pinales;
Família: Cupressaceae;
Género: Cupressus;
Espécie: Cupressus semprenvirens

Nome comum: Aurocaria-do-japão;
Cedro-Japonês
Criptomeria;
Falso-cedro-japonês
Nome Científico: Cryptomeria-japónica
Sinonímia: Cupressus japónica L.F

Familia: Cupressaceae,
Ordem: Pinales;
Sub-classe: Pinidade;
Classe: Pinatae;
Sub-divisão: Coniferophytina,
Divisão: Spermatophyta;
Tipo Fisionomico: Megafarenotico
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Distribuição Geral: Centro e Sul do Japão, naturalizada na China, e, subespontânea Macaronésia (Açores – introduzida no séc. XIX) .
Altura: No seu meio natural atinge aproximadamente 70 metros de altura e revela-se uma espécie de crescimento rápido.
O Diâmetro à Altura do Peito (dap) atinge um valor de 4 metros de diâmetro.(2)
A copa é cónica, o seu tronco esbelto e direito (simétrico). As ramagens são direitas e levemente decumbentes. (5) (3)
O tronco – ritidoma – apresenta-se castanho-avermelhado, rugoso, desprendendo-se espontaneamente em tiras verticais;(2)
O fruto é um estróbilo globular com 1 a 2 cm de diâmetro e com cerca de 20-40 escamas que quando se abre lança numerosas sementes
aguçadas.(1) (3) (4).
Habitat | Ecologia: Esta espécie cresce bem em solos profundos , bem drenados, e em climas quentes e húmidos. Tolera mal solos pobres
e climas secos e frios. Nota: Existem exemplares riquíssimos na cidade de Braga.
A madeira da Cryptomeria tem um odor agradável, de cor rosada. Trata-se duma madeira durável resistente à podridão e à humidade.

3

Nome Comum: Escalónia macrantha
Nome Científico: Escallonia macrantha
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Reino: Plantae;
Divisão: Angiospérmicas;
Sub-divisão: Eudicotiledoneas;
Ordem: Rosales;
Família: Escalloniaceae;
Género: Escallonia;
Nome Binomial: Escallonia macrantha Hook. ,& Arnott

1

Distribuição Geográfica: Chile, Ilha de Chiloé. Introduzida nos açores em pleno Séc. XIX;
Dimensão: Atinge os 3 metros de largura, por 3 metros de altura.
Podemos trata-la como planta isolada (1), ou podemos trata-la como se de uma sebe se tratasse.
Apresenta uma folhagem muito resistente, é muito usada não só como sebe multicolor, mas sobretudo
como sebe de corta-vento;
Tipo de Solo: Não tolera solos calcários. Em solos muito compactos deve usar-se turfa(terra-florestal, ou
terra de urze), criando assim melhores condições de drenagem. Resistente a temperaturas até 12ºCFloração: Ocorre entre o período de Julho a Setembro.
Podemos encontrar alguns cultivares com flores de cor vermelha, rosa e branca.

Nome Comum: Fisalis;
Nome Científico: Physalis L.
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Fotografias produzidas por, G. Matthieu, In, 23
novembro de 2016, 10H56m.
Trata-se dum género Botânico, pertencente à Família Solanaceae;
A Physalis é uma planta herbácea de hábitos perenes, reproduzida por sementes.
A mais conhecida é a Physalis angulata, sendo que existem mais de 90 variedades devidamente identificadas;
FRUTO: O Género physalis destaca-se da família solanaceae por apresentar um cálice frutífero, acrescente,
vesiculoso e intumescido, envolvendo o fruto;
O Fruto, é alaranjado e pequeno, semelhante em tamanho, à forma e estrutura a um tomate, mas envolto
parcial ou completamente por uma casca grande que deriva do verticilo.

Origem: Andes (Colômbia – o grande exportador desta espécie, para a Europa), mas dá-se igualmente
bem nos quintais do Norte e Nordeste do Português;
Curiosidade: O fruto é rico em aminoácidos, ferro, fósforo, vitaminas A, C e contém importantes propriedades
antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-diabéticas.
O fruto da Fisális pode ser comido cru, em saladas, sobremesas, doces ou geleias. Também acompanha muito
bem as carnes e outros alimentos salgados e pode ser consumido em seco à semelhança dos figos e das uvas

Reino: Plantae;
Divisão: Angiospérmicas;
Sub-divisão: Eudicotilenodeas;
Ordem: Sonales;
Família: Solanaceae;
Género: Physalis L.

Nome Comum: freixo-comum; Freixo-das-folhasestreitas;
Nome Científico: Fraxinus angustifólia Vahl;
Sinonímia: Fraxinus parvifloria auct, non Lam.
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Reino: Plantae;
Sub-espécie: Angustifólia;
Família: Oleaceae;
Ordem: Lameales;
Sub-Classe: Lamiidae;
Classe: Magnoliophyta
(Angisospermae);
Divisão: Spermatophyta;
Tipo fisionómico: Mesofanerótico

Distribuição Geográfica: Sul, Centro da Europa, Noroeste de África e Próximo Oriente;

O Freixo (Fraxinus sp.) tem na Pensinsula Ibérica 3 espécies: F. excelsior (apenas no norte), F. ornus (no mediterrâneo) e F.
angustifolia (no resto da península). A espécie que estamos a plantar no âmbito do FUTURO é principalmente F. angustifolia,
embora alguns exemplares de F. excelsior também tenham sido plantados na nossa região. É uma árvore de porte médio que
pode atingir cerca de 25 metros de altura e folha caduca. O porte é frondoso, com uma silhueta aberta e irregular com
poucas ramificações secundárias, com um tronco espesso formando uma copa ovóide, frondosa. A casca é lisa, cinzenta
clara, que greta profundamente e escurece ao envelhecer. Os lançamentos são nodosos e lisos nos gomos que são cónicos e
escuros.
As folhas são verdes pouco escuras, compostas (mais parecendo diversas folhas num mesmo pecíolo que recebem o nome de
folíolos) de 5 a 13 folíolos, lanceolados (em forma de lança) e dentadas (na margem) com cerca de 3 a 9 cm de comprimento
e 2 a 3 cm de largura. As flores, que não têm cálice nem corola, são em cachos, pendentes, que surgem antes do
aparecimento das folhas. As árvores são hermafroditas. Os frutos são sâmaras, pequenas sementes envolvidas por uma pele
semelhante a uma folha em forma de asa com 5 cm, o que favorece o arrastamento pelo vento.

Nome Comum: Grevílea robusta;
Carvalho sedoso; Grevílea;
Nome Científico: Grevillea robusta
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Reino: Plantae;
Família: Proteaceae;
Ordem: Proteales;
Subclasse: Ranunculidae;
Classe Magnolopsída;
Subdivisão: Magnoliophyta ( Angiospérmica);
Tipo Fisionómico Mesafanerófito

Esta árvore apresenta inflorescências, cor rosa e amarelo
avermelhado, muito exuberantes. ;
Distribuição Geral: SE Austrália,( NE Newsouth Walles e SE
Queensland)
Habitat | Ecologia: árvore tipicamente Ornamental
Época de Floração: Maio, Junho

Exótica em Portugal;
Arvore de crescimento rápido, podendo atingir aproximadamente,
18 a 35 metros de altura, de folha perene, verdes, delicadamente
denteadas e bipinuladas, semelhante à folhagem dum feto.

Nome Comum: Hibiscus;
Nome Científico: Hibiscus sp;
Nome Binomial: Hibiscus palustris L.;
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Pormenor da ramagem com a flor

Hibiscus trionum L.

Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliophyta;
Divisão: Magnoliophyta;
Classe: Magnoliopsida;
Ordem: Malvales;
Família. Malvacea,
Género: Hibiscus

Pormenor do fruto, vermelho como um Rubi

Hibiscus L. é um Género botânico, com cerca de 300 espécies inserido na
Família das Mal vaceae , com flo res e folhas exub er ant es .
Devido à nova taxonomia pela Filogenética (Angiosperm Phylogeni
Group ), muitas espécies que pertenciam a esse gênero encontram-se
agora enquadradas noutros GÉNEROS da mesma família. Por exemplo:
Hibiscus esculentus L., a planta do quiabo, agora é Abelmoschus
esculentus (L.) Moench. O cultivo dos exemplares do gênero, tanto
ornamentall como económico enontram-se geograficamente em áreas
subtropicais e tropicais, não toleram geadas, frio intenso.

Pormenor da folha flor e fruto

Pormenor da ramagem com o fruto

Nome Comum: Liquidamber; Ocozo;
Nome Científico: Liquidamber Styraciflua L.
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Sinonímia: Liquidamber macrophylla L.

Reino: Plantae;
Família: Altingaceae;
Ordem: Saxifragales;
Sub-classe: Hamamelididae;
Classe: Magnoliopsida;
Sub-divisão: Magnoliopsida;
Divisão: Spermatophyta;
Tipo Fisionómico: Megafanerófito

Pormenor do tronco

Pormenor do inicio da frutificação

Distribuição Geográfica: Este dos E.U.A, Regiões montanhosas do México e América Central
Arvore monoica decídua e ornamental. É uma espécie de pleno sol e é perene. O nome de liquidâmbar, deve-se à seiva da planta
de côr do âmbar(castanho rosado), resinoso e doce, e tal explica-se, quando um dos seus raminhos ou troncos se ferem.
Esta seiva serve para cuidar dos mesmos evitando pragas e doenças.
Apresenta um único fuste = (Terça parte do tronco, imediatamente abaixo da bicada),
Copa cónica a piramidal, e atinge 20 a 30 metros de altura, se bem que até aos 3 metros de altura tem um crescimento lento. As sua
folhas são brilhantes, pedunculadas e alterna, sendo nas margens dentadas.
Curiosidade: As folhas do Liquidâmbar Fazem lembrar as asas das andorinhas.
Habitat ! Ecologia: Trata-se duma espécie ornamental;
Época de floração. Abril a Maio
Pormenor da folha e
do fruto maduro

Nome Comum: Loureiro-vulgar;
loureiro;
loureiro-comum;
Loureiro;
Sempre-verde
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Nome Científico: Laurus nobilis

Reino: Plantae;
Família: Lauraceae;
Ordem: Laurales;
Sub-classe: Magnoliidae;
Classe: Magnoliopsida
Sub-divisão: Magnoliophytina (Angiospérmica);
Divisão: Spermatophyta;
Tipo fisionómico: Microfanerótico

Florescência do Loureiro
Distribuição geográfica: todo o Mediterrâneo .Em Portugal
encontra-se amplamente distribuído, no centro e Norte com
influências mais atlânticas;
Caducidade: persistente
Altura: até 12m, normalmente de 5 a 10m
Longevidade: não vive muito além de 100 anos

Porte: árvore dioica de tronco direito, copa densa, algo irregular
de forma acuminada.
Ritidoma: liso, castanho-esverdeado.

Folhas: simples, alternas, verde-escuras e lustrosas na face
superior, mais pálidas na inferior; coriáceas, de 6-12cm,
sem pêlos e em forma de ferro-de-lança; de margem
inteira ligeiramente ondulada; Nervuras Secundárias
pouco salienes, curvas e não atingindo claramente a
margem; aromáticas.
Estrutura reprodutiva: flores amarelo-claras com 4 peças
petaloides e 8-12 estames; fruto uma drupa carnuda,
ovóide, semelhante a uma azeitona, com 1-1,5cm de
comprimento; negra quando madura.
Floração: fevereiro, abril
Maturação dos frutos: princípios do outono

Habitat e ecologia: sebes e bosques sublitorais, sob clima
ameno, sem geadas prolongadas. Ocorre até aos 900m. É
indiferente ao pH, necessitando de solos húmidos, soltos e
férteis. Espécie de semi-sombra.
Necessita de precipitações ou rega nos meses de verão.
Resiste moderadamente ao frio, mas mais dificilmente a
ventos fortes frios. Não se dá bem com excessiva
exposição marítima. É uma árvore altamente resistente a
pragas e doenças

Nome Comum: Marmelinho-do-Japão;
Marmelo -de-jardim;
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Família: Rosaceae;

Marmelo Japonês

Divisão: Angiospermae

Nome Científico: Chaenomeles speciosa
Sinonímias: Cydonia Japonica lagenaria; Cydonia lagenaria; Chaenomeles lagenaria

Distribuição Geográfica: Climas Subtropicais temperados, nativa na China e no Japão;

Flores: São cerosas, dispostas ao longo dos ramos

Porte: atinge 1,5 metros de altura podendo alcançar os 3 metros de altura;

Formato das flores: apresentarem-se simples ou dobradas;

Arbusto: decíduo, muito exuberante no outono, que se estende por todo o Inverno;

Tonalidade das flores: são muito variadas, mas acentuam-se entre o vermelho o
rosa, e, o limão;

Ciclo de vida: Perene, significa que durante o verão este arbusto perde as folhas;
Folhas: ovaladas simples, brilhantes alternas com bordos serrilhados e bronzeados

Fruto: São verde-amarelados, muito aromáticos, e utilizam-se para compotas,
marmeladas, licores. Os frutos comidos naturalmente são muito adstringentes.

Nome Comum: Medronheiro;
Ervedeiro;
Nome Científico: Arbutus unedo;
Nome Binomial: Arbutus unedo L
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Reino: Plantae,
Divisão: Magnoliophyta;
Classe: Magnoliopsida;
Ordem: Ericales;
Família: Ericaceae;
Género :Arbutus;
Espécie: A unedo

Distrib: Geográfica: sul da europa, Irlanda, Norte de África e Palestina;
Em Portugal: Ocorre em todo o país. Exceção: locais muito frios (N) e muito secos do país(S);
Caducidade: Persistente;
Altura: arbusto ou pequena árvore, atinge 5m de altura, mas pode ir até aos 10 metros;
Porte: arbusto cuja copa é ovalada; Ritidoma: Avermelhado, escamoso, e os ramos muitas vezes
avermelhados;

Frutificação: Flores urceoladas, de cor branca-rosadas dispostas em panículas terminais pendentes;
Fruto: Comestíveis, não em excesso, pelo alto teor de álcool produzido, não podem ser comidos
quentes, pois provocam disenteria. O licor de medronheiro é altamente apreciado.

Nome Comum: nêspera-de-fruto;
Ameixeira-amarela;
Magnório;
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Nome Científico: Eriobotrya japonica;
Nome Binomial: Eriobotrya japonica (thunb.) Lindl

Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliophyta;
Ordem: Rosales;
Família: Rosaceae;
Sub-família: Maloideae;
Género: Eriobotrya;
Espécie: Eriobotrya japonica

Distribuição geográfica: China e Japão;
Portugal: Norte do País (curiosidade: no Norte do País à nêspera dá-se-lhe o nome de Magnório;
Porte: Arbusto ou pequena árvore que pode atingir os 10 metros de altura, a copa da árvore apresenta uma coroa circular;
Folhas: Alternadas simples com comprimento de cerca de 10 a 25 cm, cor verde-escura, textura rígida e borda cerrilhada;
Flores: A floração surge no outono e início do inverno, e apresentam uma coloração esbranquiçada , com 5 pétalas e apresentam 2 cm de diâmetro;
afiguram-se em cachos, com 3 a 10 flores;

Frutos: São ovais com 3 a 5 cm de comprimento, apresentam casca aveluda e macia de cor amarelo-alaranjada

Nome Comum: Palmeira Imperial;
Palmeira Real;
Nome Científico: Roystonea oleracea;
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Nome binomial: Roystonea oleracea(Jacq.) Q.F.Cook

Sinonímias: Oreodoxa oleracea

Dominio: Eukaryota;
Reino: Plantae;
Divisão: magnoliophyta;
Classe: Liliopsida;
Ordem: Arecales;
Família: Arecaceae;
Género: Roystonea;
Espécie: R.oleracea

Distribuição Geográfica: América do Norte, Central, e do Sul. Distribuem-se igualmente pelas Antilhas, Colômbia Trindade e Tobago, Venezuela .
Pertencem a esta família plantas como o Coqueiro e a Tamareira.
A Palmeira é uma planta perene, arborescente, mas não pode ser reconhecida como uma árvore termos Fisiológicos: A Palmeira apenas tem Meristema Primário;
Folhas: São pinadas ou palmadas, com folíolos arqueados e inseridos no mesmo plano;
Fruto: frutos são drupas oblongas, de cor roxa a preta quando maduros

Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliophyta;
Classe: liliopsida;
Ordem: Arecales;
Família: Arecaceae

Nome Comum: Palmeira Anã;
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Palmeira-das-Vassouras;

RITIDOMA/TRONCO

Nome Científico: Chamaerops humilia L.

RITIDOMA/TRONCO

1

FRUTIFICAÇÃO

3

2

Distribuição Geográfica: Ao longo da bacia mediterrânica. Em Portugal, é no Algarve que se afigura preponderante, e, pontualmente, no litoral do Alentejo.
Habitat|Ecologia: Matas termófilas e afloramentos rochosos, próximos do litoral. Pode viver em solos pobres, mas prefere-os bem drenados. É tolerante à seca. Espécie de luz.
Caducidade: Planta perene;
Altura: Altura média é de 1,5 metros. Excecionalmente atinge os 3 metros de altura;
Porte: Palmeira geralmente anã, ramificada desde a base. (Fig 1, 2)
Ritidoma: espique revestido de fibras acinzentadas reticuladas, provenientes da desagregação de bainhas velhas. (Fig 1,2)
Folhas: rígidas, verdes, palmipartidas, em forma de abano ou leque, com o pecíolo comprido, aculeado, até 90cm.
Estrutura reprodutiva: flores agrupadas em espádice de até 35cm envolto por 2-4 espatas de margens lanosas; flores com perianto de 6 peças, dispostas em 2 verticilos, as masculinas com 6-9
estames e as femininas com 3 carpelos livres; fruto múltiplo de 3 pequenas drupas reduzidas às vezes a 1-2 por aborto, com 12-30mm, globosas a oblongas, amarelas ou castanhas quando maduras.
Floração: abril-junho
Maturação dos frutos: verão-outono

Nome Comum: Pinheiro Bravo;
Nome Científico: Pinus pinaster;
Nome Binomial: Pinus Pinaster Aiton
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Reino: Plantae;
Divisão: Pinophyta;
Classe: Pinopsida; Ordem: Pinales;
Família: Pinaceae;
Género: Pinus;
Espécie: P.Pinaster

Distribuição Geográfica :Norte da região mediterrânica, zonas atlânticas do sul de França, Espanha e
Portugal. No nosso país a sua área primitiva de distribuição litoral alarga-se às serras lusitanas sobretudo
graças à iniciativa privada (em particular a partir do início do séc. XIX, com a privatização das propriedades
das ordens religiosas e com a desamortização dos baldios) e à ação reflorestadora dos serviços florestais a
partir de 1886, das quais ainda hoje se colhem os proveitos. Primitivamente esta espécie estendia-se pelo
interior de Portugal (Pinus pinaster subsp. escarena), porém as populações indígenas acabaram por se
extinguir, pelo efeito conjugado do fogo e da poluição genética, consequência das arborizações massivas
com plantas litorais de Pinus pinaster subsp. atlantica.
Habitat| Ecologia: embora prefira solos pobres em carbonato de cálcio, de preferência soltos e arenosos,
foi cultivada praticamente em todas as condições ambientais do país ainda que por vezes sem sucesso.
Habita normalmente entre os 0 e os 1500m podendo chegar aos 1700m. Espécie de luz. Necessita de uma
precipitação média anual superior a 300mm, e no verão, superior a 75mm. Temperaturas desejáveis no
inverno entre 0 e 12ºC e no verão entre 15 e 26ºC. Tolera exposição marítima, contudo as árvores jovens
são frequentemente dobradas per ventos fortes, causando deformações permanentes. Tem um
crescimento rápido. As secreções das folhas inibem a germinação de sementes, reduzindo a quantidade
de plantas que crescem debaixo da árvore

Caducidade: Persistente

Altura: até 40m, normalmente entre 20 e 25m
Longevidade: não sobrevive muito além dos 200 anos
Porte: árvore de copa piramidal regular na juventude; em adulta é mais variável, mais redonda e reduzida ao
último terço da altura.
Ritidoma: espesso e castanho-avermelhado; ramos verticilados.
Folhas: aciculares de 10-25 x 0,1-0,2cm, agrupadas em pares de cor verde-intenso, rígidas e mucronadas.
Estrutura reprodutiva: pinha de 8-22 x 5-8cm, aproximadamente simétrica na base, com apófises romboidais,
carenadas e com umbigo proeminente; semente alada (penisco) de 7-8mm com asa até 30mm. Cor castanhobrilhante em árvores adultas, indeiscentes durante alguns anos.
Floração: março, abril, maio
Maturação dos frutos: as pinhas amadurecem no final do verão seguinte e a queda do pinhão dá-se na
primavera ou verão do terceiro ano
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Reino: Plantae;
Nome Comum: Resedá;
Árvore-de-Júpiter;
Extremosa;
Flor-de-merenda;
Suspiros;
Nome Científico: Lagerstoemia indica;
Nome Binomial: Lagerstroemia indica; Carolus Linnaeus; Christiaan Hendrik Persoon
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Ordem: Myrtales;
Família: Lythraceae;
Sub-família: Lythroideae;
Género: Lagerstoemia

Distribuição geográfica: Nativa na República Popular da China e na India
Clima ideal: Subtropicais frios e tropicais de altitude ;
Cultivada por todo o mundo dada a sua rusticidade e beleza
Floração: final da primavera e varão
Folhas: caducas
Reprodução: por sementes ou por brotações na base do tronco
Porte: até 8 metros de altura
Habitat | Ecologia: Ornamental
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Nome Comum: Sabugueiro; Candeleiro;
Nome Científico: Sambucus nigra ;
Nome Binomial: Sambucus nigra L.
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Reino: Plantae;
Super categoria: Angiospérmicas;
Categoria: Eudicotiledóneas ;
Classe: asterídeas;
Ordem: Dipsacales;
Família : Aloxaceae;
Género: Sambucus;
Espécie: S.nigra

Estrutura das Folhas: São grandes, compostas,
imparipinuladas, com 5 a 7 folíolos serrados, ovadolanceolados e ovado-elípticos;
Estrutura das flores: encontram-se reunidas em
grandes corimbos, hermafroditas, actinofórmicas e
pentâmeras. O cálice é rudimentar, a corola, é
simpétala e branca. Apresentam 5 estames soldados
às pétalas. Pistilo 3-5 locular;
Os frutos: são bagas pretas;
Floração: Março-Agosto;
Maturação dos frutos: Agosto-Outubro

Porte: Arbusto ou pequena árvore, podendo atingir os 14 metros de altura
Em estações edafoclimaticas ideais. Normalmente a sua altura média é da
ordem dos 6 metros;;
Caducidade: Caduca;
Apresenta uma ramificação densa e a copa da árvore é arredondada;
Ritidoma: tronco acinzentado. Os ramos além de cinzentos apresentam
uma medula branca e esponjosa.
HABITAT|ECOLOGIA: Crescem muito bem em galerias ripícolas,
sebes húmidas e sombrias. Tolera solos secos, e prospera em locais quentes
Com muita luz.

Nome Comum: Tília;
Tília- das –folhas- pequenas;
Tilha;
Tilhona;
Nome Científico: Tilia cordata Mill.

Distribuição Geográfica: Europa excepto,
estremo norte da Europa e Norte de Espanha;
Em Portugal existem números exemplares,
mas não se trata duma árvore autóctone;
HABITAT|ECOLOGIA: Ornamental
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Família: Tilaceae;
Ordem: Malvidae;
Classe: Liliatae (Monicotyledoneae);
Sub-divisão: Magnoliophytina (Angiospemae);
Divisão: Spermatophyta;
Tipo Fisionómico: Mesofanerófito

Folhas: Página superior verde-brilhante
ligeiramente serrada; Página inferior da folha
é esbranquiçadas;
Época de Floração: Junho-Agosto

Nome Comum: Tuia;
Tuia gigante;
Nome Científico: Thuja plicata Donnex D.Don
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Família: Cupressaceae;
Ordem: Pinales;
Sub-classe: Pinatae;
Sub-divisão: Coniferophytina;
Divisão: Spermathophyta;
Tipo Fisionómico: Megafanerófito;

Distribuição Geográfica: A Tuia gigante é um dos exemplares mais extraordinários em toda a Europa, e
em Portugal, representa um magnifico exemplar da época de D. Fernando II.
Curiosidade: Constatamos a presença desta espécie na serra de Sintra e por exemplo, no Parque do
Bom Jesus de Braga;
Proveniências: Ocidente da América do Norte, onde atingem alturas de 45m;
Estrutura da Copa: Copa piramidal e de casca espessa, castanho avermelhado. Com ramos inferiores
curvando até ao solo onde enraizaram, retomando posteriormente a posição vertical.
Curiosidades: Árvore muito utilizada pelas populações índias da costa NW da América do Norte,
nomeadamente as raízes para a confecção de cestos, a casca para vestuário e a madeira para abrigos.
Também com valor medicinal e espiritual.
Em Portugal: Árvore essencialmente Ornamental.

Nome comum: Tuia;
Tuia vulgar;
Nome Científico: Thuja occidentalis;
Nome Binomial: Thuja occidentalis L.

Reino: plantae;
Divisão: Pinophyta;
Ordem: Pinales;
Família: Cupressaceae;
Género: Thuja;
Espécie: Thuja occidentalis

Distribuição Geográfica: Nordeste dos
EUA e Sudeste do Canadá ;
HABITAT|ECOLOGIA: Ornamental ;
Estrutura da árvore: Porte frondoso, simétrico,
intensamente perfumado;
Altura: até 15 metros de altura;
Folhagem – Verde clara

Nome Comum: Tulipeiro –da-Virgínea;
Árvore – do-ponto;
Tulipeiro;
Nome Científico: Liriodendron tulipífera
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Distribuição Geográfica: EUA;
Portugal: Ornamental:,
Caducidade: Caduca;
Bons Crescimentos em solos neutros a ácidos, solos frescos mesmo
húmidos;
Clima: Espécie de enorme rusticidade, tem bons crescimentos até (-20º);
Espécie de Luz;
Grande exemplar: Bom Jesus do Monte em Braga (ao lado da casa das
estampas);
Folhagem: Amarela no Outono, Flores : Cor branco creme, salpicadas de
verde e laranja, na base das pétalas;
Floração: Junho-Agosto.

Família: Magnoliaceae;
Ordem: Magnoliales;
Sub-classe: Magnoliopsida;
Sub-divisão: Magnoliophytina ( Angiospermae);
Divisão: Spermatophyta;
Tipo Fisionómico: Magafanerófito;

Nome Comum: Urze Lusitânica;
Urze-branca
Urze de Portugal;
Nome Científico: Erica lusitanica Rudolphi

Distribuição Geográfica: Sudoeste de França e
Península Ibérica ; Introduzida na Inglaterra e Nova
Zelândia;
Nativa em Portugal;
Habitat|Ecologia: Matos ou perto de zonas
ribeirinhas (ripícola);
Época de Floração: Dezembro-Março
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Família: Ericaceae;
Ordem: Ericales;
Sub-classe: Asteridae;
Classe: Magnoliopsida;
Sub-divisão: Magnoliophytina ( Angiospermae);
Divisão: Spermatophyta;
Tipo fisionómico. Nanofanerófito

Nome Comum: yucca;
juca;
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Nome Científico: yucca elephantipes

Distribuição Geográfica: América Central e EUA;
Folhagem: Sempre verdes em forma de espada, que nascem em
verticílios terminais;
Apresentam grande resistência, são macias, mas apresentam um
espinho agudo no seu topo;
Flores: Brancas em forma de sino, que formam espigas densas que
chegam aos 2 metros de cumprimento

Reino: Plantae;
Divisão: Magnoliophyta;
Classe: Liliopsida;
Ordem: Asparagales;
Família: Agavaceae;
Género: Yucca

ÁRVORES E ARBUSTOS

ARBORETO DA ESCOLA EB2,3 ANDRÉ SOARES

