
Árvore Oliveira



Nome vulgar e científico da 

espécie

 A oliveira (Olea europea L.) é uma angiospérmica

dicotiledónea, da família das Oleáceas, a mesma família a que

pertence o freixo, o ligustro ou o lilás. A oliveira cultivada

para produção de azeite é a O. europaea L. var. europaea,

ocorrendo frequentemente a O. europaea L.

var. sylvestris Brot. conhecido por zambujeiro.



Data em que foi plantada

 Outubro, 2010



Origem nativa da Oliveira

 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/


Distribuição geográfica



Curiosidade da Oliveira

 O ramo de oliveira é utilizado como símbolo cristão por a

Bíblia referir que a pomba enviada por Noé trouxe um

ramo de oliveira como anunciador da misericórdia divina.



Árvore medronheiro



Nome vulgar e científico da 

espécie

 O Medronheiro (Arbutus unedo) é uma árvore ou arbusto da família Ericacea,

a mesma da camarinha, da urze, dos mirtilos e do rododendro.

 Pode chegar aos 8 a 10 m de altura mas habitualmente não supera os 3 a 5

metros. Tem um tronco muito escamoso do qual se desprendem pequenas

placas. Os raminhos são geralmente encarnados, a folha é simples e

persistente. As flores nascem em ramilhetes terminais algo pêndulos e são de

cor branca, por vezes com toques rosados ou esverdeados. A corola da flor

parece uma pequena campânula.



Data em que foi plantada

Março, 2017



Origem mediterrânica

Origem nativa do 

Medronheiro



 Distribui-se por uma vasta área na bacia mediterrânica, excepto na

orla costeira do Sudoeste de Espanha e na área que vai desde Tunis

até ao Sul da Turquia. A sua área de distribuição inclui também todo o

território de Portugal continental, o Norte de Espanha, as regiões das

Landes e da Bretanha em França e a zona ocidental da Irlanda.

 No nosso país, as maiores manchas situam-se nas Serras de Monchique

e do Caldeirão.

Distribuição geográfica



 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.

Curiosidade do 

Medronheiro


