
Nome da escola : Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da 
Cruz Sobral

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore

Curiosidades: árvore de folha persistente, que pode atingir 30 m 
de altura e 250 anos de longevidade.
Tolerante à seca, acidificante do solo é utilizada como recurso 
biológico para a madeira, colas, vernizes e pinhão.

Nome vulgar : Pinheiro manso

Distribuição Geográfica desta espécie:  Sul da Europa e oeste da 
Ásia

Nome Científico. Pinus pinea L

Data em que foi plantada (aproximada) - 1994

Tipo de Origem :  Portugal ( região mediterrânica)

Concelho: Sobral de Monte Agraço
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Cruz Sobral

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore

Curiosidades: espécie arbórea de folha persistente, que
pode atingir 25 m de altura ( normalmente 10 – 15 m) e 150
a 250 anos de longevidade.
Exigente de alguma humidade atmosférica é utilizada como
recurso biológico para a cortiça( suber).
Bolota utilizada na alimentação.

Nome vulgar : Sobreiro ( chaparro)

Distribuição Geográfica desta espécie: 

Nome Científico : Quercus suber L.

Data em que foi plantada (aproximada) - 2005

Tipo de Origem :  Portugal ( região mediterrânica ocidental )

Concelho: Sobral de Monte Agraço

Em Portugal ocorre em todo o país com maior abundância à 
medida que se caminha para sul. Menos abundante em solos 
calcários.
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Foto de um detalhe da árvoreCuriosidades:

Nome vulgar : Freixo-comum

Distribuição Geográfica desta espécie:  Em Portugal existe em 
todo o país particularmente em zonas húmidas ( ripícula).

Nome Científico : 

Data em que foi plantada (aproximada) - 2005

Tipo de Origem :Europa

Concelho: Sobral de Monte Agraço

Fraxinus angustifolia

Na medicina popular as folhas e as sementes de freixo curam a 
gota e o reumatismo, enquanto que a casca combate a febre e 
auxilia a cicatrização de feridas. Folhas usadas para chá.
Árvore caduca protetora da erosão de solos frescos e profundos 
que atinge até 25 m de altura, com longevidade até 200 anos.

O Freixo mais famoso do país foi um exemplar existente em
Trancoso (derrubado em 1941) que no final do século passado
era indicado como o maior da Europa e, segundo uma lenda foi
à sua sombra que D. Dinis e o seu séquito aguardou a chegada
de D. Isabel de Aragão.
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Curiosidades:
É uma espécie restauradora de solos, regulando as correntes e 
infiltrações da precipitação.
Espécie caduca que atinge 25 m de altura e longevidade até 300 
anos.

Nome vulgar : Carvalho-cerquinho (carvalho-português)

Distribuição Geográfica desta espécie: 
Habita preferencialmente desde os 0 aos 1200m.

Nome Científico : Quercus faginea Lam.

Data em que foi plantada (aproximada) - 2005

Tipo de Origem :

Concelho: Sobral de Monte Agraço

sudeste de França, Península Ibérica, Marrocos e 
Argélia


