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Nome vulgar:                                                    Nome científico 

1-Tuia                                                                     Tuya orientalis  

Curiosidade: É conhecida popularmente por árvore da vida. 

2- Pessegueiro                                                        Prunus persica L. 

Curiosidade: O pêssego é rico em fibras, especialmente pectina, que ajuda a reduzir o colesterol sanguíneo. 

3- Medronheiro                                                       Arbusto unedo L. 

Curiosidade: Propriedades medicinais: anti-inflamatório, antisético, depurativo e diurético. 

4- Azevinho                                                             Ilex aquifolium L. 

Curiosidades: É uma planta muito medicinal e muito tóxica 20 a 30 frutos podem causar a morte a um adulto. 

5- Evomino                                                              Evonymus europeus L. 

Curiosidades: Crescimento rápido, suporta a poda e por isso pode ser utilizado para toparia. 

6- Bôrdo-Negundo                                                   Acer negundo L. 

Curiosidades: São conhecidas como “árvores de helicópetro”. 

7- Palmeira cycas                                                       Cycas revolta 

Curiosidades: É considerada venenosa para cães, gatos, cavalos entre outros animais. 

8- Salgueiro chorão                                                     Salix babylonica L. 

Curiosidades: A madeira é usada para fabricar membros humanos artificiais. 

9- Cedro                                                                       Cupressus lusitanica L. 

Curiosidades: É uma árvore muito utilizada como “cerca-viva” e para produção de madeira. 

10-Alfenheiro do Japão                                                 Ligustrum lucidum Aiton 

Curiosidades: Encontra-se no sul da Europa, em sebes, ou mesmo ornamental, particularmente nas ruas. 

   

11- Tuia                                                                          Thuja occidentalis 

Curiosidades: Liberta um odor aromático pela presença de um azeite venenoso que tem atividade abortiva.Também conhecida como árvore da vida. 

12- Bordo-Comum                                                         Acer campestre L. 

Curiosidades: Tem propriedades medicinais que ajudam a criar produtos cosméticos que cuidam da pele. 

13- Marmeleiro                                                              Cydonia oblonga Miller 

Curiosidades: É conhecida pelas suas propriedades adestrigente, antisética antidiarreia  e cicatrizante. 

14- Pinheiro Bravo                                                        Pinus pinaster Soland 

Curiosidades:Produz resina, que é utilizada na fabricação de cola, tintas e adesivos. 

15- Arália                                                                        Fatsia japonica 

Curiosidades: O nome científico Fatsia vem da palavra japonesa “fatsi”, que significa oito e que se refere ao número de lobos que as folhas podem ter. 

16- Cipestre de Lawson                                                  Chamaecyparis lawsoniana 

Curiosidades: É considerada uma planta algo tóxica. 

17- Loureiro                                                                    Laurus nobilis L 

Curiosidades: pode chegar aos 15 metros. Na medicina alternativa, o óleo diluído do loureiro é utilizado para descolamentos, artrite e reumatismo. 

18- Falso Plátano                                                             Acer pseudoplatanus L. 

Curiosidades: Cresce sobretudo em solos profundos, ricos em húmus e em nutrientes. 

19- Carvalho Americano                                                  Quercus rubra L. 

Curiosidades: Possui cerca de 190 sementes/Kg. 

20- Cardeal-Violeta                                                           Hibiscus rubra L. 

Curiosidades: São atribuídas plantas de uso medicinal, hipertensão,doenças de estômago e tratamento de pele. 

21- Plátano Oriental                                                            Platano orientalis L. 

Curiosidades: Árvore até 30 metros, de copa ampla e irregular. 

22- Acer                                                                              Acer heldreichii Orph 

Curiosidades: Árvore de médio porte até 25 metros, com copa alta e abobadada. 

23- Cedro do Atlas                                                              Cedrus atlantica L. 

Curiosidades: A casca do cedro tem uso medicinal, é utilizada para ser usada externamente em casos de úlceras e feridas. 

24- Freixo de Folhas Estreitas                                             Fraxinus angustifolia Vahl 

Curiosidades: Encontra-se no Sul e Centro – Este da Europa, em bosques caducifólios, margens de cursos de água e planícies aluviais. 

25- Pseudotsuga                                                                    Pseudotsuga menzieii Mirbe 

Curiosidades: O perfume desta espécie vegetal está entre pos mais fortes exalados por plantas. 

26- Silindra                                                                            Philadelphus coroinarius 

Curiosidades: O nome do género Philadelphus, provem dos termos gregos “filos” que significa amigo e “adelfos” que quer dizer humano. 

27- Vidoeiro                                                                            Betula alba L. 

Curiosidades: A casca brilha em uma cor prateada, as folhas dobradas são em forma de coração. 

28- Vimiero                                                                              Salix viminalis L. 

Curiosidades: Árvore ou arbusto até 10 metros. Encontra-se na Ásia e na Europa, em zonas profundas, florestas de zonas ribeirinhas. 

29- Aveleira                                                                            Corylus clurna L. 

Curiosidades: árvore até 20 metros, verde no verão, folhas elíticas ou arredondadas. 

30- Lilás                                                                                  Syringa vulgaris 

Curiosidades: A floração ocorre de abril a maio e a maturação do fruto a partir de setembro. 

31- Limoeiro                                                                            Citrus limon L. 

Curiosidades: Planta medicinal com ação antidiarreico, antissética, desodorizante, diurético e inseticida. 

32- Catalpa                                                                               Catalpa bignonioides Walt 

Curiosidades: Árvore ornamental até 15 metros, verde no verão; folhas opostas ou em verticios de três. 

33- Cana da Índia                                                                      Arundinária simonii 

Curiosidades: Cana ornamental de folha perene. Resiste a temperaturas de menos 15º 

34- Romazeira                                                                           Punica granatum L. 

Curiosidades: Indicações para uso diversos: imunomodulação,  arteriosclerose, infeção bacteriana e infeção fúngica. 

35- Escalónia                                                                             Escalonia floribunda 

Curiosidades: Pode multiplicar-se por estacas de 15 cm sem lhes cortar nenhuma folha e plantadas em julho dentro de invernáculo. 

36- Ameixoeira de Jardim                                                          Prunus cerasifera Ehrh 

Curiosidades: O fruto é muito usado para fazer compotas e doces. 

37- Diospireiro                                                                           Diospyros lotus L 

Curiosidades: Nos ensinamentos do budismo e hinduísmo, a flor do lótus simboliza o nascimento divino, o crescimento espiritual e a pureza do coração  e da mente. 

38- Cerejeira                                                                                Prunus avium l 

Curiosidades: No pedúnculo (pés) das cerejas predominam os toninos com ação cicatrizante e regenadora dos tecidos, salicilatos, com ação anti inflamatória. 

39-Bordo da Noruega                                                                   Acer platanoides L. 

Curiosidades: Encontra-se na Europa e na Ásia Menor, preferência por solos frescos ou húmidos, ricos em nutrientes, frequentemente calcários. 

40- Pinheiro Manso                                                                      Pinus pinea 

Curiosidades: Frutifica a partir dos 15 anos 

41- Cipestre Comum                                                                     Cupressus sempervirens 

Curiosidades: É uma árvore que se mantém verde todo o ano, pode atingir 35 metros de altura. 

42- Macieira-                                                                                   Malus camunis 

Curiosidades: É conhecida na Europa como “árvore da imortalidade pela sabedoria 

43- Junça                                                                                          Cyperus alternifolius L. 

Curiosidades: Esta planta pode atingir 1 m de altura; caules estreitos, são nervurados e de secção quase triangular. 

  

44- Abeto do Norte                                                                           Picea abies 

Curiosidades: São árvores coniferas da famíla das P´náces, naticas de florestas temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. 

45 Glícinia                                                                                        Wistéria sinensis 

46- Roseira                                                                                          Rosa grandiflora L. 

Curiosidades: A rosa é uma das flores mais populares no mundo. A primeira rosa cresceu nos jardins asiáticos há mais de 5 000 anos 

47- Malvarosa                                                                                     Sida cordifolia 

Curiosidades: Planta com propriedades medicinais que possui propriedades tónica, adstrigente emoliente e afrodisíaca                                                                                                                                

48- Morangueiro silvestre                                                                    Fragaria vesca 

Curiosidades: Possui excelentes propriedades benéficas à saúde, como adstrigente, amaciante, analgésico, antiinflamatório, calmante, cicatrizante, hidratante e 

digestivo. 

49- Araucária                                                                                        Araucaria angustifolia 

Curiosidades: É da família das coníferas. Algumas árvores podem passar facilmente dos 50 metros de altura e a espessura do tronco pode chegar a 2 metros. 

50- Magnólia                                                                                           Magnolia L. 

Curiosidades: Na China são utilizadas para proteger o Buda 

. 

51- Fruncho (Erva doce)                                                                         Foeniculum vulgare 

Curiosidades: Vários licores aromatizantes com o fruncho, incluído o gin. Não indicado para gestantes e lactantes pois é tóxica para bebés. 

52- Ginkgo biloba                                                                                    Ginkgo biloba L. 

Curiosidades: É uma árvore considerada um fóssil vivo, pois existia já no tempo dos dinossauros, há mais de 150 milhões de anos. É símbolo da paz e longevidade por 

ter sobrevivido às  exposições atómicas no Japão. 

53- Oliveira                                                                                               Olea europea L. 

Curiosidades: Encontram-se caroços de azeitonas em escavações de povoamentos com mais de 6000 anos na Palestina. 

54- Estrelícia                                                                                             Strelitzia reginae 

Curiosidades: O seu nome é uma homenagem à rainha Sofia Carlota de Meckelenburg-Strelitz espoosa do rei Jorge III do Reino Unido. A flor da estrelícia tem uma 

forma única e semelhante à cabeça de um passáro. 

55- Arruda                                                                                                  Ruta graveolens 

Curiosidades: É uma planta com muitas propriedades medicinais tais como: adstringente, analgésica (reduz a dor), antiasmática, antipilética, antiespasmódica (reduz 

contrações involuntárias), anti-histérica e anti-inflamatória. 

56- Jasmim                                                                                                Jasminum L. 

57- Azálea                                                                                                 Rhododendron sensii 

Curiosidades: Os Japoneses estão convencidos de que o dom da azálea é trazer boa sorte ao seu dono. 
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Horta bio 


