
Abeto
NOME CIENTÍFICO:Abies

FAMÍLIA:Pinaceae

NOME COMUM: Abeto

ORIGEM: Nativo das regiões montanhosas da Europa

CURIOSIDADES
A árvore de abeto foi a fonte de terebintina em Estrasburgo ",
como descrito pelo médico e botânico francês Pierre Belon em
seu" De Arboribus coniferis ", escrito em 1553, e também é
relatado na farmacopeia de Londres desde 1788.



Alecrim
NOME CIENTÍFICO:Rosmarinus officinalis

FAMÍLIA:Lamiaceae

NOME COMUM: Alecrim, alecrinzeiro; alecrim-da-terra,

rosmano, rosmaninho.

ORIGEM: Região Mediterrânica.

CURIOSIDADES

Os ramos de alecrim frescos colocados entre roupa evitam as

traças. Serve para aromatiza pratos de carne, queijos, etc. Em

estudos sobre a Grécia Antiga, descobriu-se que os habitantes

utilizavam o alecrim sobre a cabeça para melhorar a memória.



Ameixoeira- dos -Jardins
NOME CIENTÍFICO:Prunus cerasifera

FAMÍLIA: Rosáceas

NOME COMUM: Ameixoeira

ORIGEM: Península Balcânica Crimeia

CURIOSIDADES:

Muito plantada em jardins e vias públicas de áreas urbanas pela 

sua folhagem avermelhada e pelas flores rosa-pálido. Suporta 

bem a poluição, doenças e secas. Frutos comestíveis de elevado 

valor energético, tónicos depurativos e laxantes. 



Amoreira
NOME CIENTÍFICO:Morus nigra

FAMÍLIA:Moraceae

NOME COMUM: Amoreira

ORIGEM: Irão Transcaucásia (Arménia, Geórgia e Azerbaijão)

Ásia

CURIOSIDADES:

No século XVIII foi cultivada intensamente entre nós a mando do

Marquês de Pombal, para fomentar a produção de seda. É uma

espécie muito usada na medicina chinesa, com características

diuréticas e laxativas. Na mitologia grega, a árvore de amora foi

dedicada à deusa Minerva. É uma planta utilizada nos ritos

africanos para limpeza energética. Suas folhas teriam o poder de

captar, a partir do raiar do sol, toda a negatividade que é expelida

à noite, logo após este se pôr.



Azevinho
NOME CIENTÍFICO: Ilex aquifolium

FAMÍLIA:Aquifoliaceae

NOME COMUM: Azevinho, zebro, pica-folha, visqueiro, xardo

ORIGEM: Sul e oeste da Europa, norte de África e oeste da Ásia.
Na Península Ibérica é especialmente abundante nas regiões
setentrionais.

Nativo em quase toda a Europa, Norte de África e Sudoeste da
Ásia

CURIOSIDADES:

O termo "Ilex" é o nome dado pelos romanos à Azinheira mas
que acabou por ser aplicado ao azevinho pelas semelhanças
entre as suas folhas e as da sua antiga homónima.

Foi a madeira escolhida para construir as janelas do palácio real
de Madrid.

http://serralves.ubiprism.pt/glossary/281


Camélia
NOME CIENTÍFICO:Camellia japonica.

FAMÍLIA:Theaceae

NOME COMUM: Cameleira, japoneira, roseira do Japão

ORIGEM: Ásia Oriental (China, Japão e Coreia). É na China que

existe a mais longa tradição do cultivo da camélia que

desempenhou um importante papel na sua economia.

CURIOSIDADES

É a flor inspiradora do romance "A Dama das Camélias", de

Alexandre Dumas Filho. Na linguagem das flores, as camélias

brancas significam virtude despretensiosa e beleza perfeita, as

camélias cor-de-rosa representam a grandeza da alma e as

camélias vermelhas o reconhecimento.



Carvalho Americano
NOME CIENTÍFICO:Quercus Rubra

FAMÍLIA:Fagaceae

NOME COMUM: Carvalho-vermelho-americano, carvalho-

americano, roble-americano

ORIGEM: América do Norte

CURIOSIDADES:

Dão bolinhas que aparecem por vezes nos ramos ou folhas e que 
são as galhas ou os bugalhos. Estas bolinhas são resultado das 
picadas de insetos que depositam os ovos nos tecidos da 
planta. A planta reage e faz aquelas bolas onde o inseto se 
desenvolve.



Cedro
NOME CIENTÍFICO:Cedrela fissilis

FAMÍLIA:Meliaceae

NOME COMUM: Cedro

ORIGEM: É originário de África, das montanhas dos Atlas e do

Rif, em Marrocos, e das montanhas da Argélia, em altitudes de

1200 a 2000 m

CURIOSIDADES

Propriedades medicinais anti- seborreica, antisséptica,

aromática, calmante, condicionante, desinfetante,

desodorante, fixadora, fortalecedora dos cabelos, fungicida.

http://www.plantasquecuram.com.br/categorias/antisseptico.html
http://www.plantasquecuram.com.br/categorias/aromatica.html
http://www.plantasquecuram.com.br/categorias/calmante.html
http://www.plantasquecuram.com.br/categorias/desinfetante.html
http://www.plantasquecuram.com.br/categorias/fungicida.html


Cerejeira
NOME CIENTÍFICO:Prunus serrulata

FAMÍLIA: Rosaceae

NOME COMUM: Cerejeira,Cerdeira

ORIGEM: Árvores originárias da Ásia,

CURIOSIDADES:

A flor da cerejeira já foi considerada uma das flores mais belas,

tanto pelo seu formato como pela delicadeza e espessura das

suas pétalas. Na Índia essa flor é considerada sagrada, e nas

casas que tem essa flor nunca falta nada, diz a lenda da flor de

cerejeira da Índia.

.



Oliveira

NOME CIENTÍFICO:Olea europaea

FAMÍLIA:Oleáceas

NOME COMUM: Oliveira

ORIGEM: Sul do Cáucaso, das planícies altas do Irão e do litoral

mediterrâneo da Síria e Palestina.

CURIOSIDADES

A oliveira está associada a crenças de cariz religioso, sendo

costume levar um raminho para benzer no domingo de ramos,

para ser abençoado.

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso


Pereira

NOME CIENTÍFICO:Pyrus communis

FAMÍLIA: Apocynaceae

NOME COMUM: Pereira

ORIGEM: Este da Europa e oeste da Ásia. 

CURIOSIDADES: 
Cultivada na Grécia antiga, citada na Odisseia, a 
pereira já estava representada nos pomares latinos 
do séc. I, em cerca de 40 variedades.



Salgueiro-chorão
NOME CIENTÍFICO:Salix babylonica

FAMÍLIA: Salicaceae

NOME COMUM: Salgueiro chorão

ORIGEM

Ásia, China.

CURIOSIDADES

As árvores que ornamentavam os lendários jardins da

babilônia e, na Grécia, era consagrado às grandes deusas

como Hera e Hécate. Normalmente dedicado às deusas

noturnas ou lunares por sua forte ligação com o feminino.

A árvore, desde a idade média, é associada às bruxas que,

por sua vez, estão intimamente ligadas ao feminino.


