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Curiosidades: O loureiro é uma árvore de folhas persistentes e 
chega a atingir os 10 metros, necessita de rega nos meses de 
verão. Resiste moderadamente ao frio. A época de Floração é 
entre fevereiro e abril.  A árvore é utilizada para fazer móveis de 
luxo, persianas e pequenas embarcações. Desde a antiguidade 
que é utilizado para distinguir o mérito dos poetas e dos atletas. 
Era costume oferecer uma coroa de folhas de louro a 
vencedores.  

   Nome vulgar: Loureiro 

Distribuição Geográfica desta espécie: Em Portugal, no centro e 
norte junto ao mar.   
 

Nome Científico: Laurus nobilis  

 
Tipo de origem: Região mediterrânica.  
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Curiosidades: O marmeleiro é uma pequena árvore cujos frutos 
são chamados marmelos. Também é conhecido pelos nomes de 
marmelo-da-europa, marmelo e pereira-do-japão. 
É uma planta de porte médio , tem um tronco tortuoso e a copa 
arredondada. Mede entre 2 e 6 metros de altura. Adapta-se a 
diferentes tipos de solo mas prefere solos férteis. 
Flores e Frutos: As flores são de cor rosa ou tom amarelado e o 
fruto, o marmelo,  mede cerca de 10 a 12 centímetros.  
Folhagem: As folhas são oblongas e caducas.  

   Nome vulgar: Marmeleiro  

Distribuição Geográfica desta espécie: Em Portugal,  na zona do 
Alentejo. 

Nome Científico: Cydonia oblonga 

 
Tipo de origem:  Oriunda da Á sia Ocidental. 
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Curiosidades: A nespereira é uma árvore pequena, com um 
tronco curto. Pode crescer até 10 m de altura, mas é 
geralmente menor.  
Prospera melhor nas zonas quentes e resguardadas, mas sem 
calores fortes. 
As flores são grandes e brancas de intenso aroma. Os frutos 
são ovais de casca aveludada e macia de cor amarelo 
alaranjado. 
As folhas são alternadas, simples, de 10 a 25 cm, verde 
escuras, de textura rígida e com a borda serrilhada. A copa é 
arredondada e o tronco curto.  

   Nome vulgar:  Nespereira 

Distribuição Geográfica desta espécie: No norte de Portugal,. 

Nome Científico: Eriobotrya japonica  

 
Tipo de origem:  Sudeste da China 
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Curiosidades:  

   Nome vulgar: Medronheiro   

Distribuição Geográfica desta espécie:  Pode ser encontrada tão 
a norte como no oeste da França e Irlanda. Sobrevive em zonas 
de elevado declive onde dificilmente outras culturas 
sobrevivem. Em Portugal, pode ser encontrado por todo o país, 
mas a maior concentração ocorre nas serras do Caldeirão e 
Monchique.  

Nome Científico: Arbutus unedo   

Tipo de origem: É uma planta nativa da região mediterrânica e 
Europa Ocidental.  
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                          O medronheiro tem normalmente um 
crescimento do tipo arbustivo até uma altura de 
aproximadamente 5 metros com ramos eretos. A copa é 
arredondada com folhas persistentes de formato elíptico de 
cor verde-escura com brilho ceroso na face superior. As flores 
são de cor branca ou levemente rosadas. É considerada uma 
planta ornamental. Os frutos são esféricos, carnudos e 
comestível, bastante apreciados sobretudo no sul de Portugal, 
onde são usados na produção de licores e aguardentes. 
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   Nome vulgar: Tangerineira    

 Distribuição Geográfica desta espécie: Um pouco por todo o   
mundo. Em Portugal, o cultivo deste fruto é mais representativo 
na zona do Algarve e Ribatejo. 

   Nome Científico: Citrus mitis   

 
Tipo de origem: Ásia e Austrália   
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Curiosidades: A tangerineira é uma árvore pequena, espinhosa 
e de folha perene, adaptando-se perfeitamente às condições 
climáticas desérticas, semitropicais e subtropicais, mas o fruto 
é mais sensível a sofrer lesões provocadas pelo frio do que a 
maioria das laranjas e das toranjas, devido à pequena 
espessura da epiderme.  
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Curiosidades: É uma árvore de grande porte (chega a 
ultrapassar os 30 metros de altura), tem maior adaptação 
nos solos húmidos. Existem mais de 500 variedades de 
Abacateiros . O fruto varia entre as 150 e 500 gramas . A 
produção de uma árvore adulta varia entre 200 e 800 frutos 
por ano. As suas flores são hermafroditas. As variedades de 
abacate apresentam comportamentos distintos 
relativamente ao período do dia no qual ocorre a abertura 
das flores. Umas abrem as masculinas pela manhã e as 
femininas pela tarde ou vice versa. Desta forma, no pomar de 
abacateiros é necessário ter 2 tipos de planta para garantir a 
fecundação das flores.  

   Nome vulgar: Abacateiro    

Distribuição Geográfica desta espécie: Em Portugal existe uma 
área de produção cultivada de aproximadamente 320 hectares.  
O Algarve é a zona de maior produção reunindo uma área de 
cerca de 230 hectares.  

Nome Científico: Persea Americana   

 
Tipo de origem:  América do Sul   
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