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Concelho Covilhã

Escola Básica do Refúgio

As árvores  da minha Escola



http://agrupescolas.pero.pt-a.googlepages.com/home
http://agrupescolas.pero.pt-a.googlepages.com/home


Nome da escola – Escola Básica do Refúgio

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades – Esta árvore já existia no terreno onde foi 
construída a Escola em 1963, numa quinta. 

Nome vulgar  - Oliveira

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico -

Data em que foi plantada (aproximada) -

Tipo de Origem -

Concelho Covilhã

Há mais de 56 anos

Olea europaea L.

A origem destas árvores remete a localizações como o 
sul do Mar Cáspio, a região norte do Irã e a parcela 
oriental do Mar Mediterrâneo. Entre as características 
mais visíveis do vegetal estão o tronco retorcido e 
estatura baixa.

https://www.infoescola.com/hidrografia/mar-caspio/
https://www.infoescola.com/geografia/mar-mediterraneo/


Nome da escola

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades – Esta árvore foi plantada em 1963, data em que 
foi inaugurada a Escola. 

Nome vulgar - Lauro

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico -

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem -

Concelho CovilhãEscola Básica do Refúgio

Há 56 anos

Laurus nobilis

Distribui-se por toda a bacia 
mediterrânica, desde a Península 
Ibérica até à Grécia.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_mediterr%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia


Nome da escola

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore

Curiosidades –
Esta árvore foi plantada em atividades da escola há 50 anos 

em 1969. 

Nome vulgar – THUJA

Distribuição Geográfica desta espécie
. Em Portugal foi introduzida em 1850, existindo um bosquete 
na Serra da Cabreira (Vieira do Minho).

Nome Científico 

Data em que foi plantada (aproximada)- Há 50 anos

Tipo de Origem Esta espécie encontra-se na costa do Pacífico da 
América do Norte, desde o Sul do Alasca até ao Norte da 
Califórnia

ConcelhoEscola Básica do Refúgio Covilhã

É uma árvore cuja madeira é muito apreciada para a confeção 

de tampos de instrumentos acústicos, como o violão.

Thuja plicata



Nome da escola

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades : Estas duas  árvores foram plantadas em 
atividades da escola no 1º ano  de existência da Escola, em 
1963.

Nome vulgar-

Distribuição Geográfica desta espécie

Árvore muito utilizada pelas populações índias da costa NW da 
América do Norte, nomeadamente as raízes para a confeção de 
cestos, a casca para vestuário e a madeira para abrigos. 
Também com valor medicinal e espiritual.

Nome Científico

Data em que foi plantada (aproximada) - Há mais  de 50 anos 

Tipo de Origem -

ConcelhoEscola Básica do Refúgio Covilhã

TUIA GIGANTE

THUJA PLICATA DONN

Proveniente do ocidente da América do Norte



Nome da escola – Escola Básica do Refúgio

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades – Esta árvore já existia no terreno onde foi 
construída a Escola em 1963, numa quinta. 

Nome vulgar  - Oliveira

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico -

Data em que foi plantada (aproximada) -

Tipo de Origem -

Concelho Covilhã

Há mais de 56 anos

Olea europaea L.

A origem destas árvores remete a localizações como o 
sul do Mar Cáspio, a região norte do Irã e a parcela 
oriental do Mar Mediterrâneo. Entre as características 
mais visíveis do vegetal estão o tronco retorcido e 
estatura baixa.

https://www.infoescola.com/hidrografia/mar-caspio/
https://www.infoescola.com/geografia/mar-mediterraneo/


Nome da escola

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades

Esta árvore foi plantada em atividades da escola há 50 anos. 

Nome vulgar- Cedro do Atlântico

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico- Cedro-do-atlas

Data em que foi plantada (aproximada) - Há 50 anos 

Tipo de Origem -

ConcelhoEscola Básica do Refúgio Covilhã

(Cedrus atlantica) é um espécie de cedro nativa das montanhas 

do Atlas da Argélia (Atlas do Tell) e de Marrocos (Rife, Médio Atlas e 

em alguns locais do Alto Atlas). A maioria das fontes modernas 

consideram-na uma espécie distinta, mas há alguns autores que a 

consideram uma subespécie do cedro-do-líbano (Cedrus libani), 

classificando-a como Cedrus libani var. atlantica.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cedrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira_do_Atlas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%A9lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atlas_do_Tell
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marrocos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rife
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dio_Atlas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Atlas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subesp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cedro-do-l%C3%ADbano


Nome da escola

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvoreCuriosidades – Foi plantada em atividades da Escola em 1974 

Nome vulgar - Cerejeira

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico -

Data em que foi plantada (aproximada) à volta de 45 anos

Tipo de Origem

ConcelhoEscola Básica do Refúgio Covilhã

Cerasus

Três espécies são originárias da 
Europa e duas da América.



Nome da escola

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades

Nome vulgar- laranjeira

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico 

Data em que foi plantada (aproximada)- março 2015

Concelho

A laranja é originária do Sudeste Asiático. A 
espécie sinensis ou laranja doce julga-se ter 
origem na China perto da fronteira com o 
Vietname. Alguns historiadores acreditam que 
a laranja amarga seja originária da Índia.

Citrus sinensis

Escola Básica do Refúgio Covilhã

Esta árvore foi plantada nas atividades do dia 
da árvore em 2015 



Nome da escola 

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore

Nome vulgar- Loureiro

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico -

Data em que foi plantada (aproximada) – março 2016

Tipo de Origem -

ConcelhoEscola Básica do Refúgio Covilhã

Laurus nobilis

Curiosidades
Foi plantada no dia 21 de março de 2016 -
comemorações do dia da árvore com todos os alunos 
da escola.
Já se fizeram saquinhos de louro e se ofereceram aos 
encarregados educação em atividades da escola.

. Em Portugal encontra-se abundantemente no centro e
norte mais atlânticos.

Região mediterrânica



Nome da escola

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades – Esta planta foi plantada em nas atividades que a 
Escola realizou em março de 2017.

Nome vulgar- Alecrim

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico 

Data em que foi plantada (aproximada)- março 2017

ConcelhoEscola Básica do Refúgio Covilhã

Rosmarinus officinalis

O alecrim é uma erva aromática comum na região do

Mediterrâneo ocorrendo dos 0 a 1500 metros de altitude,

preferencialmente em solos de origem calcária. Devido ao

seu aroma característico, os romanos designavam-no

como rosmarinus, que em latim significa orvalho do mar.



Nome da escola

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades 
Esta árvore foi plantada nas atividades do dia da árvore em 
2015 

Nome vulgar- laranjeira

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico 

Data em que foi plantada (aproximada)- março de 2015

Concelho

A laranja é originária do Sudeste Asiático. A 
espécie sinensis ou laranja doce julga-se ter 
origem na China perto da fronteira com o 
Vietname. Alguns historiadores acreditam que 
a laranja amarga seja originária da Índia.

Citrus sinensis

Escola Básica do Refúgio Covilhã


