
 
 
 



Inventário  
Lista das espécies existentes na Escola 
 
Nome Vulgar Nome Científico Origem Data da 

plantação 
Curiosidade 

1. Amoreira Morus nigra Sudeste asiático ? • Folhas são alimento do bicho da 
seda 

• Introduzidas na Europa no séc. 
XVII 

2. Alecrim Rosmarinus officinalis Baía do 
Mediterrâneo 

? • Nome vem dos Romanos e 
significa “Orvalho do mar” 

3. Alfarrobeira Ceratonia síliqua  Baía do 
Mediterrâneo 

? • Também conhecida como “Pão de 
João” ou “Pão de S. João”, pois de 
acordo com o Novo Testamento, 
resultou de uma troca de nomes: os 
termos hebraicos para "gafanhotos" 
(hagavim) e "alfarrobeiras" 
(haruvim); 

• A alfarroba dispensa o uso de 
açúcar na fabricação de seus 
produtos, razão porque tem se 
tornado crescente e importante 
alternativa ao chocolate 

4. Figueira Ficus Carica Médio Oriente ? • Fruto sagrado para os Judeus (um 
dos 7 alimentos que crescem na 
Terra Prometida) 

• Uma das primeiras plantas a ser 
cultivada pelo homem 

5. Palmeira-das-
vassouras 

Chamaerops humilis Europa ? • O nome deve-se à junção de duas 
palavras gregas cujo significado é 
“arbusto” e “anão”, daí também ser 
conhecida por Palmeira Anã 

6. Dão Ziziphus mauritiana Índia e Sudeste 
asiático 

? • A fruta também é conhecida por  
maçã chinesa, tâmara chinesa ou 
ameixa da Índia  



7. Palmeira tamareira Phoenix dactylifera Norte de África ? • Produz tâmaras, fruto fibroso de 
sabor agridoce 

8. Aroeira Pistacia lentiscus Baía do 
Mediterrâneo 

?  

9. Medronheiro Arbutus unedo Baía do 
Mediterrâneo e 
Europa Ocidental 

? • O medronho, para além de poder 
ser comido fresco, fé utilizado para 
a elaboração 
de geleia,  aguardente e licores. 

• Aguardente de medronho é o ex-
libris dos destilados do Algarve. 
Tudo indica que esta aguardente 
começou a ser produzida de forma 
artesanal, para fins medicinais, 
pelos Árabes em Monchique, por 
volta do século X. 

10. Nespereira Eriobotrya japonica Sudeste da China ? • O Japão é o maior produtor de 
nêsperas  

• No norte de Portugal a fruta é 
conhecida por magnório ou 
magnólio  

• A fruta é utilizada para a produção 
de compotas e licores 

11. Lavanda Lavandula officinalis   ? • São utilizadas em pot-pourris 
• Servem para impedir a presença de 

insetos e parasitas  
• O cultivo comercial é para extração 

de óleos utilizados como 
antiséticos, aromaterapia e 
indústria de cosméticos 

• É uma das ervas aromáticas das 
“Herbs de Provence” 

12. Bambu Bambusoideae Ásia ? • O bambu é a planta com maior 
crescimento diário 

• É utilizado na produção alimentar, 
na produção de papel e aplicado na 
engenharia e na química 



• Na China, é utilizado na produção 
de cerveja, vinagre, vinho e molhos 

13. Loendreiro Nerium oleander Norte de África, 
Leste do 
Mediterrânea e 
Sul da Ásia 

? • É uma planta tóxica 
 

14. Cipreste-italiano Cupressus sempervirens Sul da Europa e 
Sudoeste da Ásia 

? • Da casca pode ser feito um chá 
para tratar problemas renais 

• É muito resistente ao fogo e pode 
ser usado como barreira para os 
incêndios 

15. Iuca  Yucca elephantipes América Central  ?  
16. Hibisco Hibiscus rosa-sinensis Ásia tropical e 

Havai 
?  

17. Amendoeira  Prunus dulcis Ásia menor e 
Nordeste de 
África  

Novembro 2017 • Das sementes são extraídos óleos e 
essências com propriedades 
medicinais  

• A fruta é utilizada na indústria de 
cosméticos e na produção de 
licores (Amareto) 

18. Loureiro Laurus nobilis  Baía do 
Mediterrâneo 

? • Uso culinário e medicinal (as 
folhas são utilizadas em chás para 
problemas digestivos e o óleo 
extraído das suas folhas é usado 
em massagens para aliviar a artrite 
e o reumatismo)  

• Desde a antiguidade é utilizado 
para distinguir os méritos 
individuais por meio da atribuição 
de coroas de louros aos atletas 
vencedores e poetas laureados  

• Ajuda a proteger as plantas 
circundantes de insetos  

• Tem propriedades diuréticas e é 
estimulante do apetite 



19. Palmeira-de-leque Washingtonia robusta EUA e México ? • O seu nome deve-se ao primeiro 
presidente dos EUA – George 
Washington  

• Podem atingir mais de 30 metros 
de altura 

 
 


