
Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

Foto da árvore  

Curiosidades:  
- Com o suco da fruta, preparam-se refrigerantes, sorvetes, 
molhos e aperitivos, bem como remédios, xaropes e produtos 
de limpeza. Da casca, retira-se uma essência aromática usada 
em perfumaria e no preparo de licores e sabões. 
- Estudos epidemiológicos associam a ingestão de frutas cítricas, 
com uma redução no risco de várias doenças. O limão também 
mostra alguma atividade antimicrobiana. 
  

Nome vulgar: Limoeiro  

 
Distribuição Geográfica desta espécie:  
- Árvore de folha perene originária da região sudeste da Ásia. 
- O limoeiro ocorre em Portugal apenas como planta cultivada.   
 

Nome Científico: Citrus limon 

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem exótica.  
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- Em Portugal é usada como árvore ornamental e de abrigo nas 
zonas costeiras temperadas. 
- Ocasionalmente o metrosíderos pode ser invasor, como 
acontece na zona do Cabo, na África do Sul e nos Açores. 
  

Nome vulgar: Metrosideros  

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Árvore de grande porte originária das zonas costeiras da Nova 
Zelândia. 
- Em Portugal é usada como árvore ornamental e de abrigo nas 
zonas costeiras temperadas. 
 
 

Nome Científico: Metrosideros excelsa  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem exótica. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- A longevidade das oliveiras é grande. Estima-se que algumas 
das oliveiras presentes em Israel tenham mais de 2 500 anos de 
idade.  
- Em Santa Iria de Azoia, Portugal, há uma oliveira com 2 850 
anos.  
- A oliveira produz azeitonas, que são usadas para fazer azeite. 

Nome vulgar: Oliveira  

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie:  
- Árvore originária do sul do Cáucaso, das planícies altas do Irão 
e do litoral mediterrâneo da Síria e Palestina. 
- Em Portugal encontra-se no sul, centro e vale do Douro. 
 
 

Nome Científico: Olea europaea  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- Duas laranjas por dia fornecem a quantidade de vitamina C de 
que o organismo precisa. 
- O albedo, a camada branca interior da casca, de dimensão 
variável, raramente é utilizado, apesar de ter um sabor 
levemente doce. É recomendada para "quebrar" o sabor ácido 
da laranja na boca, após terminar de consumir o fruto. 
 

Nome vulgar: Laranjeira   

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie:  
- Originária de regiões entre a Índia e o sudeste do Himalaia. 
- É no Algarve que se concentra a maioria das explorações com 
pomares de laranjeiras. 
 
 

Nome Científico: Citrus sinensis  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem exótica. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- Pela sua leveza e outras características, a madeira de tília é 
utilizada na construção de corpos de guitarras maciças.  
- As suas flores são utilizadas para fazer infusões. Em chá, é boa 
para aliviar gripes e bronquites, mas também combate 
digestões difíceis e cólicas gastrointestinais e pode ser usada 
para acalmar crianças hiperativas.  

Nome vulgar: Tília 

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Quase toda Europa, menos extremo Norte, até Norte da 
Espanha. 
- Em Portugal não existem tílias autóctones mas são muito 
utilizada em jardins - Árvore de folha caduca. 
 
 

Nome Científico: Tilia cordata  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem exótica. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades: 
- A ameixa é o fruto comestível da ameixeira. 
- As ameixas são também um alimento culinário e podem ser 
usadas para conserva, geleia e doces. Usada frequentemente na 
culinária da Geórgia para temperar sopas e guisados. 
  
  

Nome vulgar: Ameixoeira-de-jardim adulta  

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Árvore originária da Ásia Central até aos Balcãs. 
- Em Portugal, encontramo-la em Matagais, junto de cursos de 
água ou em encostas de pequenas colinas em solos arenosos e 
húmidos - Árvore de folha caduca. 
 
 

Nome Científico: Prunus cerasifera 

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados.  
 
Tipo de Origem: Origem exótica. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- Tem sido muito usado para trabalhos de topiaria. 
- Euonymus japonicus é uma planta ornamental popular para 
parques e jardins, tanto em sua área nativa e também na 
Europa e na América do Norte. Em particular, as numerosas 
cultivares que foram selecionadas (frequentemente com folhas 
amarelas ou variegadas) são amplamente cultivadas em todos 
os tipos de solo ao sol ou à sombra. 
 

Nome vulgar: Evônimo   

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie:  
- Árvore nativa do Japão, Coreia e China. 
- Em Portugal ocorre apenas no extremo nordeste, certamente 
uma das árvores autóctones mais raras no país. 
 
 

Nome Científico: Euonymus japonicus  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados.   
 
Tipo de Origem: Origem exótica.  
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- Desde a pré-história, esta árvore é aproveitada como fonte de 
alimento, devido aos pinhões que produz. 
- Tem ação protetora dos solos arenosos, designadamente na 
fixação das dunas; permite obter rendimento florestal em 
terrenos pobres, pouco ou nada produtivos. 
- Resiste à poluição urbana. 

Nome vulgar:  Pinheiro manso 

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Originário do Velho Mundo, mais precisamente da região do 
Mediterrâneo. 
- Ocorre de forma espontânea com grande viço sobretudo na 
bacia do Sado. 
 
 

Nome Científico: Pinus pinea  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa.  
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades: 
- A árvore produz frutos comestíveis, para consumo animal 
(sobretudo por roedores e pássaros) ou, em pequenas 
quantidades, também humano. São nozes levemente tóxicas, se 
ingeridas em grande quantidade, por conterem taninos e 
alcaloides. Até o século XIX, eram usadas para a produção de 
óleo para alimentação e iluminação. Também eram moídas para 
fazer farinha, que podia ser ingerida após os taninos serem 
lixiviados por imersão. 

Nome vulgar: Faia  

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie:  
- Árvore nativa do sul e do centro da Europa. 
- Em Portugal, corre nas serras no centro e norte onde, além de 
cultivada, por vezes apresenta abundante regeneração natural – 
Árvore de folha caduca. 
 
 

Nome Científico: Fagus sylvatica  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- Do medronho fazem-se imensos derivados, desde a geleia, a 
aguardente até aos licores. A Aguardente de medronho é o ex-
libris dos destilados do Algarve. 
- As folhas são relatadas para ter uma alta concentração de 
antioxidantes flavonóis e em conjunto com os frutos são uma 
fonte de antioxidantes. 
- As folhas também têm propriedades anti-inflamatórias. 

Nome vulgar: Medronheiro  

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Planta nativa da região mediterrânica e Europa Ocidental. 
- Em Portugal encontra-se em todo o território, exceptuando os 
locais mais frios do norte do país, assim como os muito secos 
no sul. 
  
 

Nome Científico: Arbutus unedo 

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa.  
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades: 
- Espécie vegetal que só tem frutos quando está em fase adulta. 
- Exige pouca manutenção, que consiste na remoção das folhas 
velhas e secas e fertilizações regulares durante as estações 
quentes.  
- As suas folhas podem ainda ser utilizadas para arranjos florais, 
podendo ser utilizadas inteiras ou recortadas. 
 

Nome vulgar: Palmeira de leque  

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Árvore nativa da Oceânia e da Ásia. 
- Em Portugal, no Algarve e pontualmente no litoral alentejano. 
 
 

Nome Científico: Licuala grandis 

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem exótica. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- Toda a planta é tóxica. Basta que seja ingerida uma folha para 
matar um homem de 80 kg.  
- As propriedades tóxicas do Loendro têm sido usadas como 
instrumento de suicídio desde a antiguidade. 

Nome vulgar:  Loendro 

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- O Loendro é originário do leste do Mediterrâneo. 
- Em Portugal, no Algarve e parte do Alentejo. 
 
 

Nome Científico: Nerium oleander  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- O Pinhal de Leiria (séc. XII) é considerado o mais antigo 
exemplo mundial de reflorestação. 
- Atualmente, o Pinheiro representa cerca de 40% da área 
florestal, ou seja 1 300 000 hectares em todo o País, quer em 
povoamentos puros, quer em mistos dominantes. 
  

Nome vulgar: Pinheiro bravo   

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
Norte da região mediterrânica, zonas atlânticas do sul de 
França, Espanha e Portugal. 
 
 

Nome Científico: Pinus pinaster  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades: 
- Nas cidades é uma boa forma de proteção natural de certos 
espaços, pois é muito eficaz como quebra-ventos e como 
barreira à poluição sonora.  

Nome vulgar: Bordo 

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Foi introduzida na Europa nos finais do século XVII para 
facilitar a propagação da espécie. 
- Frequentemente naturalizada no Centro e Norte do país -
Árvore de folha caduca. 
 
 

Nome Científico: Acer negundo   

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- A coloração das suas folhas sofre alterações bastante intensas 
ao longo das estações do ano, variando desde verde vivo, 
passando por amarelo e chegando a vermelho intenso antes da 
queda da folha no outono.  

Nome vulgar: Bordo   

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Árvore nativa ao Japão, Coreia do Sul e à China. 
- O bordo é espontâneo a norte do Tejo, tendo preferência por 
regiões montanhosas - Árvore de folha caduca. 
 
 

Nome Científico: Acer pseudoplátanus  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem exótica. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- Na Península Ibérica o carvalho representa a força e a 
resistência e a sua folha é o símbolo da associação Quercus.  
- Esta espécie tem interesse paisagístico e ornamental 
relevante, devido à coloração outonal avermelhada das suas 
folhas. 

Nome vulgar: Carvalho  

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Árvore nativa da Eurásia e encontra-se por toda a Europa 
entre os 40º e 60º de latitude norte. 
- Em Portugal ocorre no noroeste - Árvore de folha caduca. 
 
 

Nome Científico: Quercus rubra  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa  
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades: 
- A maior magnólia da Europa pode ser encontrada em 
Monchique, Algarve, Portugal. 
- A espécie foi rapidamente adoptada como árvore ornamental. 
  

Nome vulgar: Magnólia  

 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- O género distribui-se pelas regiões subtropicais e tropicais do 
leste e sueste da Ásia (incluindo a Malásia) e pelas Américas, 
com centros de diversidade no Sueste Asiático e no norte da 
América do Sul - Árvore de folha caduca. 
 

Nome Científico: Magnolia L.  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem exótica. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades: 
- A castanha está intimamente ligada às comemorações de São 
Martinho e ao Magusto, sendo consumida durante o outono, 
normalmente assada ou cozida.  

Nome vulgar: Castanheiro  

 
 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Castanea sativa terá chegado à Península Ibérica ainda durante 
o período Neogénico, vindo da Ásia, podendo hoje afirmar-se 
de que esta espécie possui um caráter autóctone. 
- Em Portugal é mais comum no centro e norte - Árvore de 
folha caduca. 
 
 

Nome Científico: Castanea sativa 

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem nativa. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 



Nome da escola: E.B. 2,3 Cego do Maio 

  

Curiosidades:  
- É uma das principais espécies de palmeira utilizadas para 
jardinagem em climas mediterrâneos. 
- Em boas condições para seu crescimento, pode atingir até 23 
metros de altura (algumas inclusive chegam a 30 metros). As 
condições ideais são os verões quentes, mas no inverno tem 
uma relativa resistência ao frio, já que pode suportar geadas de 
curta duração de até 10 graus negativos. 
 
 

Nome vulgar: Palmeira de saia  

 
 
Distribuição Geográfica desta espécie: 
- Tem sua origem nas áreas subdesérticas da Califórnia. 
- Em Portugal, no Algarve e pontualmente no litoral alentejano. 
 
 

Nome Científico: Washingtonia filífera  

Data em que foi plantada (aproximada): Sem dados. 
 
Tipo de Origem: Origem exótica. 
 

Concelho: Póvoa de Varzim 


