
Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Curiosidades
Há cerca de 3500 anos, algures no sudoeste da Ásia surgiu a 
tangera, que é um hibrido de uma tangerina e uma toranja. Os 
frutos adultos  são doces, suculentos e muito fáceis de 
descascar.

Nome vulgar: Tangereira

Distribuição Geográfica desta espécie: Algarve, Ribatejo e 
Oeste

Nome Científico: Citrus

Data em que foi plantada (aproximada):  Março 2013

Tipo de Origem:  Sudeste da Ásia (hibrido)  
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Nome da escola:  EB1 e JI de ANDRINOS

Foto da árvore 

Curiosidades Foi introduzida na Europa , graças a um inglês que  
importou da China duas diferentes. Da Inglaterra foram levadas 
para a Itália e Malta e depois para o resto da Europa,
As tangerineiras foram plantadas ao longo de milhares de anos.
O seu fruto é muito rico em vitamina C, tornando-se assim 
eficaz na prevenção de gripes e constipações. Da sua casca 
também se extraem óleos que são muito utilizados em 
produtos de cosmética (perfumes, cremes e óleos essenciais).
Atualmente os principais produtores de tangerina são a China, a 
Espanha, o Brasil e o Japão. Foram os portugueses que 
introduziram a tangerina no Brasil.

Nome vulgar: Tangerineira

Distribuição Geográfica desta espécie: Algarve, Ribatejo e 
Madeira

Nome Científico: Citrus reticulata

Data em que foi plantada (aproximada):  Março 2013

Tipo de Origem: Ásia e Índia
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Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Curiosidades
Sabiam que pode atingir dez metros de altura?
A primeira laranjeira a chegar à Europa foi a laranjeira amarga, 
oriunda da Ásia. As laranjas além de ajudarem na prevenção de 
gripes e constipações, também são eficazes no combate à 
varicela.
O Brasil é o maior produtor mundial de laranjas.

Nome vulgar: Laranjeira

Distribuição Geográfica desta espécie: Algarve e litoral 
alentejano.

Nome Científico: Citrus sinensis

Data em que foi plantada (aproximada): Março 2013

Tipo de Origem: Ásia 
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Nome da escola EB1 e JI de ANDRINOS

Curiosidades
O sobreiro é uma árvore da família do carvalho.
A cortiça deve ser tirada regularmente e serve para o fabrico de 
bolsas, malas, isolamento de casas, etc.
Esta espécie tem o nome se sobreiro, porque os romanos lhes 
chamavam suber, que é o nome do tecido vegetal que é 
extraído (cortiça), vindo daí a atual designação de sobreiro. Os 
sobreiros podem ter de altura 15 a 20 metros. A cortiça é o 
produto mais marcante desta espécie, esta tem uma função 
muito importante contra o fogo, existindo em regiões 
marcadamente sujeitas a incêndios

Nome vulgar: Sobreiro

Distribuição Geográfica desta espécie: Sul de Portugal, sendo 
mais comum no Alentejo litoral e nas serras Algarvias.

Nome Científico: Quercus suber

Data em que foi plantada (aproximada): mais de 30 anos

Tipo de Origem: Sul da Europa em Portugal e Espanha
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Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Curiosidades
No Japão é muito usado “umebochi”, que é a ameixa salgada 
em conserva. A Califórnia é a principal região produtora de 
ameixa. Na América do Sul, os maiores produtores são a 
Argentina e o Chile. 
Cem gramas de ameixas frescas fornecem 47 calorias. Rica fonte 
de niacina, fibras, vitamina C e mineral potássio.
A ameixa seca é muito utilizada na prevenção do tratamento da 
prisão de ventre.
Tem várias espécies e cores diferentes.

Nome vulgar: Ameixieira

Distribuição Geográfica desta espécie: Sul de Portugal

Nome Científico: Plunus salícia

Data em que foi plantada (aproximada): 2005

Tipo de Origem: Ásia 
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Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Curiosidades
É uma árvore de grande porte podendo atingir trinta e cinco a 
quarenta metros de altura. Prefere solos húmidos. Possui ramos 
vigorosos. A madeira é rija e resistente à humidade. O tronco é 
grosso com casca cinzenta a acastanhada que escurece com a 
idade. Pode atingir os mil e quinhentos anos. Tem folhas simples 
alternadas de cor verde claro quando é jovem. As suas folhas 
são caducas. Começa a florir em abril e termina em maio. Os 
frutos começam a crescer em setembro e em outubro.
A sua madeira é dura, serve para a construção de casas, de 
mobiliário, construção naval, para o artesanato e serve de 
alimento para muitos animais como o esquilo e o porco.

Nome vulgar: Carvalho roble

Distribuição Geográfica desta espécie: Há mais carvalhos no 
centro de Portugal continental

Nome Científico: Quercos robun

Data em que foi plantada (aproximada): 2011

Tipo de Origem: Euro Ásia (fronteira entre a Europa e a Ásia)
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Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Curiosidades
Os judeus usavam a romã no ano novo, como símbolo para 
desejar um ano abundante.
A árvore é originária do Médio Oriente. Já era cultivada no Irão. 
Tem vitamina E, A e água.
A romã significa abundância e também aumenta a longevidade.

Nome vulgar: Romãzeira

Distribuição Geográfica desta espécie: Sul de Portugal

Nome Científico: Punica granatum

Data em que foi plantada (aproximada): 2015

Tipo de Origem: Mediterrâneo oriental e Médio Oriente
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Nome da escola: EB1 e JI de ANDRINOS

Curiosidades
Há alguns castanheiros nos distritos de Bragança, Viseu e 
Guarda cujos troncos têm cerca de dez metros, e as copas 
conseguem abrigar várias dezenas de pessoas.
O castanheiro leva 300 anos a crescer, 300 anos a viver e 300 
anos a morrer.
A castanha é um fruto rico, podendo ser consumido de variadas 
formas (em puré, sob a forma de farinha, na sopa, assadas, 
cozidas ou até cruas).
A castanha fez parte da alimentação diária de muitos povos, 
durante milénios.

Nome vulgar: Castanheiro

Distribuição Geográfica desta espécie: Norte e interior da 
região centro de Portugal

Nome Científico: Castanea sativa

Data em que foi plantada (aproximada):  sementeiras 2018

Tipo de Origem: Introduzido na Península Ibérica pelos 
romanos.
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