
Nome da Escola - Escola Secundária de Rio Tinto

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore

Curiosidades: O significado de magnólia é magnolia (arbusto

floração). A origem do nome veio do latim.

Existem cerca de 300 espécies de magnólias.

Muito provavelmente as primeiras plantas com flor que

apareceram na história do planeta assemelhavam-se às atuais

Magnólias já que os fósseis de flores mais antigos que se

conhecem apresentam estruturas muito idênticas às deste género

botânico.

Nome Vulgar: Magnólia

Distribuição Geográfica desta espécie: A sua distribuição

natural estende-se pelas regiões costeiras da Carolina do Norte

para sul até à Flórida central e para oeste até ao leste do Texas e

Oklahoma. Aparece principalmente em locais com clima

temperado.

Nome Científico: Magnolia solangeana

Data em que foi plantada (aproximada)---------------------

Tipo de Origem: É nativa do sudeste dos estados unido.
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Curiosidades: Existem cerca de 160 espécies de estevas.

O nome científico vem do grego “ciste” que significa caixa, cesto.

É um arbusto que atinge 1-2,5 metros de altura e de largura.

Nome Vulgar: Esteva

Distribuição Geográfica desta espécie: Abunda em

Portugal(Beira, Trás-os-Montes, Douro, Alentejo e Algarve),
Espanha ( Canárias), sul de França, África e Macaronésia.

Nome Científico: Cistus ladanifer

Data em que foi plantada (aproximada):-----------------------

Tipo de Origem: É nativa da parte ocidental da região

mediterrânica, crescendo espontaneamente desde o sul de França

a Portugal e no noroeste de África.

Concelho - Gondomar
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Foto da árvore 

Curiosidades: A Aloe é muito utilizada para cuidar e tratar de

vários problemas de pele de cabelo( por exemplo, serve para

cicatrizar e tratar de queimaduras).

Existem cerca de 450 espécies do Aloe .

O Aloe também é muito conhecido por Babosa.

Nome Vulgar :  Aloe

Distribuição Geográfica desta espécie: Venezuela, EUA e 
Portugal ( também na Madeira).

Nome Científico: Aloe arborences

Data em que foi plantada (aproximada):--------------

Tipo de Origem: regiões desérticas do norte do continente africano e
Arábia
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Curiosidades: O castanheiro da índia é uma árvore robusta que 

pode atingir os 25 metros de altura, com copa enorme e curvada. 

O seu fruto designa-se como castanha da índia, e é usado 

pela medicina popular contra problemas de circulação sanguínea.

Prefere os solos férteis, profundos e frescos, mas não húmidos. 

Perde muito depressa a folhagem se a terra for boa e seca. Na

Primavera, este castanheiro dá magníficas flores brancas, muito 

perfumadas.

Existem duas  arvores desta espécie na nosso escola.

Nome Vulgar : Castanheiro da India

Distribuição Geográfica desta espécie:  A sua distribuição natural 

estende-se pelas: montanhas da Grécia, da Albânia e da Ásia 

Menor. 

Nome Científico: Aesculus hippocastanum

Data em que foi plantada (aproximada)------------------

Tipo de Origem: Este da Europa, mais concretamente a noroeste 

da Grécia-(alóctone).
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Curiosidades: Os medronhos são também famosos pela
capacidade de provocar embriaguez e dor de cabeça a quem
consome muitos, uma vez que quando maduros, possuem uma
certa quantidade de álcool. Porém, para fazer a “aguardente de
medronho” é necessário 1 Kg de frutos para produzir 1 l de
líquido. Em Portugal as maiores manchas encontram-se nas
Serras de Monchique e do Caldeirão.

Nome Vulgar : Medronheiro

Distribuição Geográfica desta espécie: Distribui-se por uma
vasta área na bacia mediterrânica, incluindo também todo o
território de Portugal Continental, o Norte de Espanha, as
regiões das Landes e a zona ocidental da Irlanda.

Nome Científico: Arbutus unedo

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem: É uma espécie nativa da região mediterrânica e 
da Europa Ocidental.

Concelho - Gondomar



Nome da Escola - Escola Secundária de Rio Tinto

Curiosidades: A extensa mancha florestal do “Pinhal de Leiria”,
teve início com a plantação de pinheiros feita por D. Afonso III.
O género Pinus incluí um grande número de espécies na Europa.
Actualmente o pinheiro cresce espontaneamente em todo o
litoral mediterrâneo, adaptando-se a solos arenosos, ácidos e
pobres, ocupando cerca de um milhão de hectares do território
continental. Faz-se um grande aproveitamento de madeira e de
resina. O pinheiro é muito utilizado para tratar as bronquites e
dores reumáticas.

Nome Vulgar: Pinheiro manso

Distribuição Geográfica desta espécie: Tem uma distribuição
muito espalhada pela bacia mediterrânica, localiza-se nos litorais
atlânticos da Península Ibérica (nomeadamente na Galiza) e de
França.

Nome Científico: Pinus pinea

Data em que foi plantada (aproximada) 

Tipo de Origem: Sudoeste da Europa e Norte de África. 
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Curiosidades: uso culinário e medicinal (tónico estomacal,
carminativo, regulador do ciclo menstrual, reumatismo, etc.). As
folhas podem ser utilizadas verdes ou secas.

Nome Vulgar: Loureiro

Distribuição Geográfica desta espécie: região mediterrânica. Em
Portugal encontra-se abundantemente no centro e norte mais
atlânticos.

Nome Científico: : Laurus nobilis

Data em que foi plantada (aproximada) 

Tipo de Origem: região mediterrânica
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Curiosidades: O azevinho é uma planta bem conhecida pela sua
beleza e pelas suas utilizações ornamentais, sobretudo na
quadra natalícia. A procura pelos seus ramos e frutos tornou-a
rara enquanto planta espontânea.

Nome Vulgar: Azevinho

Nome Científico: Ilex aquifolium

Data em que foi plantada (aproximada) 

Tipo de Origem: Sudoeste da Europa e Norte de África. 
Sul e oeste da Europa estendendo-se para norte até ao norte de 
Alemanha. Em Portugal encontra-se principalmente no norte e 
centro mas também em Lisboa e na Serra de Monchique.
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Curiosidades: Um Sobreiro vive, em média, 200 anos. Em cada
descortiçamento, consegue-se tirar cerca de 40 a 60 kg de
cortiça

Nome Vulgar: Sobreiro

Distribuição Geográfica desta espécie: : Essencialmente a oeste
da fachada atlântica e uma estreita faixa do litoral mediterrâneo
ocidental.

Nome Científico: Quercus suber

Data em que foi plantada (aproximada) 

Tipo de Origem: Região Oeste do Mediterrâneo. 

Concelho - Gondomar



Nome da Escola - Escola Secundária de Rio Tinto

Curiosidades: Da bétula extrai-se quase tudo. A sua madeira é 
quase branca, de grão fino, pouco dura e não muito durável. É 
usada para chapear e para produzir papel de escrita. A lenha de 
bétula é de excelente qualidade e a sua casca e ramos são ideais 
para acender lareiras e iluminar. A madeira é usada para fazer 
solos, pratos, caçarolas, obras de marcenaria e também, embora 
mais raramente, na construção. Na segunda guerra mundial esta 
madeira foi usada para produzir um avião (que ficou conhecido 
como o spruce goose)

Nome Vulgar: Vidoeiro Branco

Distribuição Geográfica desta espécie: É uma árvore muito
comum na generalidade da Europa, que se encontra desde a
Noruega até à Sicília, embora nas região mais a sul só se
encontre a maiores altitudes.

Nome Científico: Betula pendula

Data em que foi plantada (aproximada) 

Tipo de Origem: Nativa da Europa, da Sicília à Islândia e Ásia 
temperada. 
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Curiosidades: A madeira, branca, leve e mole, de textura fina e 
uniforme, tem sido empregue no fabrico de embalagens, 
carpintaria e no fabrico de pasta de papel. A lenha é de fraca 
qualidade e deve usar-se bastante seca. Os ramos constituem 
uma boa forragem invernal. Com as gemas, que têm resinas, 
essências e heterósidos (populósido, salicósido e ácido salicílico), 
preparava-se, incorporadas com manteiga de suíno e outros 
componentes, um medicamento popúlio (pertencente ao 
choupo) que servia para acalmar as dores das hemorróides; 
também se utilizava em infusão como sudorífico e diurético.

Nome Vulgar: Choupo

Distribuição Geográfica desta espécie: O choupo-negro é
originário da Europa Oriental e Ásia Ocidental, mas tendo sido
intensamente cultivado como ornamental, desde a antiguidade,
encontra-se de tal modo naturalizado que é
considerado autóctone na Península Ibérica

Nome Científico: Populus nigra

Data em que foi plantada (aproximada) 

Tipo de Origem: Europa Oriental e Ásia Ocidental .
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Curiosidades: Crescimento rápido. Os frutos são providos de 
duas asas que facilitam a sua dispersão pelo vento. Espécie 
invasora na austrália, em algumas zonas da Europa e 
pontualmente em Portugal.
O acer negundo é o material das flautas de madeira mais antigas 
encontradas na América. Têm mais de 1500 anos – foram 
encontradas no que é hoje o estado do Arizona.

Nome Vulgar: Acer-negundo ou Bordo-negundo

Distribuição Geográfica desta espécie: América do Norte, México
e Guatemala; naturalizado Austrália, Nova Zelândia, América
Central e Europa.

Nome Científico: Acer negundo

Data em que foi plantada (aproximada) 

Tipo de Origem: É proveniente da América do Norte.
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