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O
Parque Cerdeira é um espaço natural com cerca 

de 7 hectares situado em pleno Parque Nacional 

da Peneda-Gerês, mais especificamente, na serra 

do Gerês. A orografia do terreno onde se encontra, com 

montanhas de média altitude, desempenha um papel 

importante na criação de micro-climas. Estas condições 

especiais permitem a existência de grande diversidade de 

espécies de plantas lenhosas, podendo-se encontrar algumas 

espécies autóctones de elevado valor para a conservação da 

natureza. Neste pequeno guia caraterizamos algumas das 

principais espécies de árvores que aqui se podem observar.

Parque Cerdeira is a natural area of around 7 ha situated in 

the National Park Peneda-Gerês, more specifically on the Gerês 

Mountain. The geography of its terrain, among the medium 

mountains, has an important role in creating microclimates. 

These special conditions allow the existence of a great variety of 

woody plant species valuable for nature conservation, some of 

which native to the area. In this guide we describe some of the 

species of trees that can be observed here.

INTRODUÇÃO
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Around 1935, in the absence of my paternal grandfather, my 

grandmother Maria da Brista was the one in charge of the house 

and farming. With several of their seven children still at her care, 

it was normal for her to turn to servants of the wealthier families 

for some of the agricultural tasks.

One day, she hired Trinta Lobos (Thirty Wolves), a servant from 

the House of Carvalhal, to clean and trim Cerdeira’s bushlands. 

At the end of the day, returning for dinner and carefully climbing 

the stairs due to him being blind in one eye, Trinta Lobos found 

my grandmother and revealed, apprehensive of her reaction – 

Mrs Maria, I left the oaks untouched, I did not cut them! To which 

my grandmother answered, you did well!

This episode contrasts with the policy from that time, when 

the oak was considered an enemy of the precious bushlands, 

revealing the sensitivity of people who saw ahead, like Trinta 

Lobos and my grandmother, despite his poor eyesight and her 

agitated life.

Today, with different types of turmoil, we have the chance to 

improve this vision ensuring that our legacy is protected and 

valued for future generations.

José Carlos Pires
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á pelo ano de 1935, na ausência do meu avô paterno, 

cabia à minha avó Maria da Brista a administração da 

casa e da lavoura. Com vários dos sete filhos ainda ao seu 

cuidado, frequentemente recorria ao trabalho dos criados 

das famílias mais abastadas para algumas tarefas agrícolas.

Certo dia, contratou o criado dos do Carvalhal, o Trinta Lobos, 

para ir roçar a bouça de Cerdeira. No fim do dia, quando o 

Trinta Lobos chegou para cear, ao subir cuidadosamente 

as escadas porque era cego de um olho, deparou-se com a 

minha avó a quem revelou, expectante quanto à sua reacção: 

- senhora Maria, olhe que eu deixei os carvalhos, não os 

cortei. Respondendo-lhe a minha avó, fizeste bem!

Este episódio, contrastante com a prática da época, pois 

os carvalhos eram inimigos dos preciosos matos, revela 

sensibilidades de quem pôde ver mais longe, através de 

gerações, apesar da cegueira do Trinta Lobos e da vida 

agitada da minha avó.

Hoje, com outro tipo de agitação, temos o privilégio de poder 

ampliar e melhorar a visão e garantir que este legado se 

valorize para as gerações vindouras.

José Carlos Pires
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Nome comum

Common name

ÍNDICE  INDEX

Chamaeciparis / Cipreste-de-Lawson / Cedro-do-Oregon
Chamaecyparis lawsoniana  (A. Murray) Parl. 
Cedro-do-Buçaco
Cupressus lusitanica  Mill. 
Espruce-europeu / Pícea-europeia
Picea abies  (L.) H. Karsten

Pinus pinaster  Aiton 
Pinheiro-silvestre
Pinus sylvestris  L.
Loureiro / Louro
Laurus nobilis  L.
Bidoeiro / Vidoeiro / Bétula

  Rothm. & Vasc.
Faia

  L.
Carvalho-alvarinho / Carvalho-comum / Roble
Quercus robur  L.
Carvalho-negral / Carvalho-pardo-das-beiras
Quercus pyrenaica  Willd.
Castanheiro

  Mill.
Salgueiro-preto / Borrazeira-preta
Salix atrocinerea  Brot.
Sanguinho-de-água / Amieiro-negro / Zangarinho
Frangula alnus  Mill.
Cerejeira-brava / Cerejeira / Cerdeira
Prunus avium  L.
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Azereiro / Loureiro-de-Portugal
Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica
Abrunheiro

L.
Pessegueiro
Prunus persica  (L.) Batsch
Pereira-comum
Pyrus communis  L.
Pereira-brava / Periqueiro / Escalheiro
Pyrus cordata  Desv.
Macieira-brava
Malus sylvestris  (L.) Miller
Pilriteiro / Espinheiro-branco / Escalheiro
Crataegus monogyna  Jacq.
Tramazeira / Cornogodinho
Sorbus aucuparia  L.
Plátano-bastardo / Padreiro / Bordo
Acer pseudoplatanus  L.
Tília-prateada
Tilia tomentosa  Moench
Medronheiro / Ervedeiro
Arbutus unedo  L.
Azevinho
Ilex aquifolium  L.
Freixo / Freixo-comum

 Vahl

Fraxinus ornus  L.



Gimnospérmicas
GYMNOSPERMAE

Descrição geral: Árvore sempre 

verde, de grande porte, podendo 

alcançar 65 m de altura, copa 

piramidal, ramos pendentes ou por 

vezes apenas as extremidades. 

Flores: Estróbilos masculinos, ovói-

des, vermelhos, situam-se na extremi-

dade dos ramos. Estróbilos femininos, 

ovóides, esverdeados, situam-se nas 

axilas terminais dos ramos e são pou-

co visíveis. Período de floração Abril.

Folhas: Escamiformes, opostas, com 

as laterais com ápice levantado e 

dispostas em 4 filas, de cor verde-

escura por cima e verde-clara e com 

marcas esbranquiçadas em forma de 

x por baixo.

Frutos: Gálbulo globoso, até 8 mm, 

com 6-8 escamas, mucronadas, no 

interior com 2 a 5 sementes aladas 

por escama, de cor verde-azulado 

e quando maduro de cor castanho-

amarelado. Período de maturação 

Setembro – Novembro.

@JBUtad

©JPFC

Chamaeciparis / Cipreste-de-Lawson / Cedro-do-Oregon

Chamaecyparis lawsoniana  (A. Murray) Parl.

CUPRESSACEAE

@JBUtad

@JBUtad



Tronco: Direito ou por vezes bifurcado, 

grosso, revestido primeiro com casca 

acinzentada e por fim castanha-aver-

-melhada, profundamente fendida 

longitudinalmente, por vezes ramifi-

cado desde a base.

Habitat/Ecologia: Povoamentos de 

coníferas em vales e encostas monta-

nhosas e perto de linhas de água. Pre-

fere solos profundos e húmidos.

Curiosidades/usos: Contém substâncias tóxicas. Resina de uso medicinal (ansiolítico, 

diurético). As folhas são aromáticas quando esfregadas. Plantada como ornamental 

e para sebes; madeira usada em carpintaria, marcenaria, construções aeronáuticas. 

Longevidade até 500 anos.

Área de distribuição natural: W EUA. Alóctone / Introduzida em Portugal.

Aromática Medicinal
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Gimnospérmicas
GYMNOSPERMAE

Descrição geral: Árvore sempre ver-

de, de médio porte, podendo alcançar 

30 m de altura, copa piramidal quan-

do jovem, ramos patentes, raminhos 

ligeiramente pendentes.

Flores: Estróbilos masculinos ama-

relados na extremidade dos ramos. 

Estróbilos femininos, ovóides, esver-

deados, situam-se nas axilas dos ra-

mos e são pouco visíveis. Período de 

floração Março - Agosto.

Folhas: Escamiformes, aplicadas, ver-

des ou glaucas.

Frutos: Gálbulo globoso, 10-15 mm, 

com 6-8 escamas, mucronadas, no 

interior com 8 a 10 sementes por 

escama, de cor verde-azulado e 

quando maduro de cor castanho-

purpúrea. Período de maturação 

Setembro – Novembro.

©JPFC

©JPFC

Cedro-do-Buçaco

Cupressus lusitanica  Mill.

CUPRESSACEAE



Tronco: Direito, acastanhado, fendido 

longitudinalmente em tiras.

Habitat/Ecologia: Povoamentos de 

coníferas, em vales e encostas monta-

nhosas, e em sebes.

Curiosidades/usos: Plantada como ornamental e para cortinas de abrigo; madeira 

usada em carpintaria e marcenaria. Folhas utilizadas em medicina (ex. fitoterapia, 

antisséptico, vasoconstritor). Obtém-se óleo essencial aromático. 

Área de distribuição natural: México, Guatemala e Costa Rica. Alóctone / Introduzida 

em Portugal.

Aromática Medicinal
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Descrição geral: Árvore perene, de 

grande porte, podendo chegar aos                                                                                               

60 m de altura, copa em forma de 

cone e estreita, ramos pendem 

ligeiramente para baixo.

Flores: Estróbilos masculinos, de 

forma algo cilíndrica, com 2,5 cm de 

comprimento, inicialmente verme-

lhos e depois amarelos.

Estróbilos femininos, de forma cilín-

drica, estão eretos, são vermelhos

e situam-se na parte superior da copa.

Período de floração Abril – Junho.

Folhas: Aciculares, rígidas, sub-qua-

drangulares, de 10-15 mm compri-

mento, cor verde-escura com faixas 

acinzentadas pelos quatro lados, 

dispostas em espiral em torno dos 

raminhos.

Frutos: Pinha cilíndrica, 10 - 18 cm de 

comprimento, castanho-clara quando 

madura, escamas de contorno trape-

zoidal, pendentes, caem inteiras 

quando amadurecem. Tem sementes 

aladas. Período de maturação 

Setembro – Outubro do mesmo ano.

@JBUtad

©JPFC

Gimnospérmicas
GYMNOSPERMAE

Espruce-europeu / Pícea-europeia 

Picea abies  (L.) H. Karsten

PINACEAE



Tronco: Direito, grosso, revestido 

por casca cinzenta ou castanha- 

-avermelhada que desprende-se em 

pequenas e finas placas.

Habitat/Ecologia: Bosques de conífe-

ras, em zonas de montanha, em solos 

profundos e húmidos. Suporta bem o 

frio extremo, mas não temperaturas 

elevadas e vento forte.

Curiosidades/usos: As raízes são pouco profundas, pelo que quando sujeitas a 

ventos fortes podem cair. Considerada como uma das árvores da época natalícia. 

Usada como ornamental. Madeira apreciada no fabrico de instrumentos musicais, 

carpintaria e pasta para papel. Possui uma longevidade até 300 anos.

Área de distribuição natural: N e C Europa. Alóctone / Introduzida em Portugal.

Aromática Medicinal
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Gimnospérmicas
GYMNOSPERMAE

Descrição geral: Árvore perene, 

de médio a grande porte, podendo 

crescer até 35-40 m de altura, copa 

piramidal quando jovem mas com a 

idade vai ficando mais irregular.

Flores: Estróbilos masculinos, ovoi-

des, de cor amarela, agrupados na 

base dos gomos, na parte superior da 

copa. Estróbilos femininos de forma 

ovoide, habitualmente isolados, de 

cor vermelho ou rosado, situados na 

extremidade dos gomos. Período de 

floração Março – Maio.

Folhas: Aciculadas, rígidas, muito 

compridas (até 25 cm de comprimen-

to), cor verde-clara, ligeiramente cur-

vadas, agrupadas aos pares.

Frutos: Pinha volumosa (até 22 cm 

de comprimento e 8 cm de largura), 

pendentes, com pedúnculo curto, de

cor castanho-clara, simétricas. Tem se-

mentes aladas. Período de maturação 

Setembro – Outubro do 2º ano.

@JBUtad

©JPFC

Pinheiro-bravo / Pinheiro-marítimo

Pinus pinaster  Aiton

PINACEAE



Tronco: Algo tortuoso, grosso, re-

vestido com casca muito espessa e 

profundamente fendida, de cor casta-

nha-avermelhado, tornando-se mais 

escura com o avançar da idade.

Habitat/Ecologia: Em pinhais, po-

voamentos florestais mistos, na faixa 

ocidental litoral do norte, centro e 

sul. Preferência por solos arenosos e 

permeáveis.

Curiosidades/usos: Facilmente atacado por pragas e doenças, sendo a mais 

conhecida causada pela processionária-do-pinheiro (Thaumetopoea pityocampa).

Foi plantada na fixação de dunas, e em muitas zonas do país, fora da sua zona natural, 

para aproveitamento de terrenos pobres e secos, em encostas. Madeira usada para 

carpintaria, construção civil e naval, mobiliário, combustível. Da resina obtém-se pez 

e aguarrás (essência da terebentina), utilizado no fabrico de vários produtos. Folhas e 

gomos na medicina (ex. antisséptico, balsâmico). Longevidade até 200 anos.

Área de distribuição natural: SW Europa. Autóctone em Portugal Continental.

Aromática Medicinal
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Gimnospérmicas
GYMNOSPERMAE

Descrição geral: Árvore perene, 

de médio a grande porte, podendo 

crescer até 40 m de altura, copa cónica 

quando jovem, com a idade adquire 

forma mais larga e irregular.

Flores: Estróbilos masculinos são 

amarelos com forma cilíndrica, en-

contram-se na base dos rebentos. Os 

femininos são de cor vermelho-escura 

ou violeta, pedunculados, agrupados 

na extremidade dos rebentos.

Período de floração Março – Maio.

Folhas: Aciculares, em grupos de 

duas, 3-7 cm comprimento, rígidas, 

retorcidas, cor verde-azulada.

Frutos: Pinhas ovóide-cónica, até         

6 cm de comprimento, castanha-

clara, pendentes, com pedúnculo 

curto, solitárias ou agrupadas em 

2-3, com sementes aladas. Período de 

maturação Setembro – Outubro do 2º 

ano.

@JBUtad

©JPFC

Pinheiro-silvestre

Pinus sylvestris  L.

PINACEAE



Tronco: Direito, grosso, revestido com

casca de cor castanha-avermelhada, 

fendida longitudinalmente na base, 

na parte superior é vermelho-clara ou 

alaranjada e desprende-se em placas 

delgadas.

Habitat/Ecologia: Pinhais e povoa-

mentos florestais em zonas de mon-

tanha.

Prefere solos húmidos e ácidos, resiste 

bem ao frio.

Curiosidades/usos: Proteção dos solos em locais com declive acentuado. Madeira 

utilizada na carpintaria, mobiliário, construção civil e naval. Da resina obtém-se pez 

e aguarrás. Fornece óleos essenciais extraídos da resina e das sementes usados na 

medicina e outros usos (ex. antisséptico, balsâmico); folhas na tinturaria; casca no 

fabrico de cordas. Plantada como ornamental.

Área de distribuição natural: Europa, Ásia. 

Aromática Medicinal
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Pequena árvore, 

perenifólia, normalmente com 10 m 

mas pode chegar aos 15 m de altura, 

dióica, copa densa e algo irregular de 

forma acuminada.

Flores: Inflorescência em umbela, for-

mada por grupos de 4-6 flores, com 

pedúnculo curto, situada nas axilas 

das folhas. São aromáticas. As mas-

culinas e as femininas encontram-se 

em plantas diferentes. Masculinas são 

amareladas, as femininas são brancas. 

Período de floração Fevereiro – Abril.

Folhas: Simples, alternadas, 6-12 cm 

comprimento, lanceoladas, duras, co-

riáceas, com margem ligeiramente on-

dulada, glabras, nervura central muito 

pronunciada, lustrosa, verde-escuras 

na página superior e verde-pálido na 

página inferior, com curto pecíolo, aro-

máticas (aroma  caraterístico).

Frutos: Drupa, ovóide, 1-1,5 cm, 

inicialmente de cor verde passando 

a preta quando madura. Período de 

maturação Outubro - Novembro. 

Persistem durante o Inverno.

©JPFC

@JBUtad

@JBUtad

Loureiro / Louro

Laurus nobilis  L.

LAURACEAE



Tronco: Direito, delgado, revestido 

por casca lisa, de cor castanho-esver-

deado ou cinzento-escura, tornando-

-se com a idade verrugosa.

Habitat/Ecologia: Presente em bos-

ques de carvalhais, matagais, gale-

rias ripícolas, é por vezes dominante, 

dando origem a bosques fechados 

(louriçais). Prefere solos frescos em 

vertentes sombrias.

Curiosidades/usos: Frutos não comestíveis. Folhas utilizadas como condimento na 

culinária, sendo conveniente não confundir as suas folhas com as do loureiro-cerejo 

(Prunus laurocerasus) que é uma planta venenosa. Folhas e frutos de uso medicinal 

(ex. antisséptico, digestivo); óleo extraído do fruto.

Madeira bastante dura. Desde a Antiguidade é símbolo de vitória, sendo os gloriosos, 

os sábios e os poetas coroados com folhas de louro. Deu origem á palavra bacharelato 

(Bacca-laureate). Ajuda a proteger as plantas circundantes de insetos. Plantada como 

ornamental.

Área de distribuição natural: SW Europa, Ásia menor. Autóctone em Portugal 

Continental.

Aromática Medicinal
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, de médio porte, pode crescer 

até 20 m de altura, copa oval, ramos 

formam um ângulo agudo até ao 

alto, não pendentes, ramos jovens 

pubescentes.

Flores: Pendem dos ramos em amen-

tilhos, 2-4 cm comprimento e de cor 

verde-amarelada. Período de floração 

Abril – Maio.

Folhas: Simples, alternadas, de forma 

romboidal ou ovado-triangular, 4-6 

cm comprimento, com margens 

irregularmente serrilhadas, folhas de 

mais idade só tem pilosidades nas 

nervuras da página inferior, pecíolo 

piloso.

Frutos: Amento frutífero samaródio, 

libertando pequenas sementes ala-

das. Período de maturação Julho – 

Novembro.

©JPFC

©JPFC

©JPFC

Bidoeiro / Vidoeiro / Bétula

Betula celtiberica  Rothm. & Vasc.

BETULACEAE



Tronco: Delgado, direito, revestido 

por casca lisa de cor branca, tornando 

branca-acinzentada com a idade e 

desprendendo-se em placas horizon-

tais ficando depois essa área de cor 

negra.

Habitat/Ecologia: Presente em bos-

ques ripícolas e carvalhais sobre solos 

húmidos em áreas de montanha. 

Suporta bem temperaturas baixas.

Curiosidades/usos:  Folhas, casca e a seiva são utilizadas na medicina (ex. ação 

cicatrizante das folhas). A madeira para trabalhos de tornearia, carpintaria, carvão 

vegetal e pasta para papel. Ramos flexíveis para cestaria. Utilização em perfumaria e 

tinturaria. Plantada como ornamental. De vida curta, entre 100 a 150 anos.

Área de distribuição natural: Europa, Ásia. Autóctone em Portugal Continental.

Medicinal
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, de grande porte, pode chegar

até aos 40 m de altura, copa larga e 

arredondada, muito ramificada com 

folhagem densa.

Flores: As flores masculinas pendem 

dos ramos em amentilhos globosos 

com vários estames e com grandes 

pedúnculos, as femininas encontram-

-se eretas e agrupadas num invólucro 

com espinhos brandos de cor verde. 

Período de floração Abril – Maio.

Folhas: Simples, alternadas, 5-10 cm 

comprimento, ovadas a elípticas, ver-

de-escuras, com 5-9 pares de nervuras 

bem marcadas e paralelas, margens 

ligeiramente onduladas e com pilo-

sidade de cor branca, pecíolo curto e 

também piloso.

Frutos: Aquénio, de forma triangular, 

encerrados numa cúpula lenhosa 

com espinhos não picantes de cor 

castanha que se abre em quatro valvas 

libertando 1-3 aquénios. Período de 

maturação Setembro – Novembro.

@JBUtad

©JPFC

Faia

Fagus sylvatica  L.

FAGACEAE

©JPFC



Tronco: Direito, grosso, revestido com

casca lisa, levemente rugosa e de cor 

cinzenta.

Habitat/Ecologia: Bosques de folho-

sas, sobre solos húmidos, calcários, 

em locais sombrios.

Curiosidades/usos: Uso ornamental; dos frutos extrai-se óleo para fins culinários, 

casca usada na medicina (taninos). Frutos servem de alimento para muitos animais 

selvagens. Madeira em carpintaria, tornearia, marcenaria, pasta para papel e carvão 

vegetal. Plantada como ornamental.

Área de distribuição natural: Europa. Alóctone / Introduzida em Portugal 

Continental.

Medicinal
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca (caducifólia), de grande porte,

podendo atingir 40 m de altura. Copa 

larga com ramos grossos e tortuosos. 

Flores: Flores masculinas em amen-

tilhos, cor verde-amarelada. Flores 

femininas até 5, nas axilas das folhas, 

verde-acastanhadas, com longos pe-

dúnculos. Período de floração Março 

– Maio.

Folhas: Simples, alternadas, 5-19 cm 

de comprimento, obovada, glabra, 

lobulada, com 4-8 pares de lóbulos 

arredondados, com recorte pouco pro-

fundo, pecíolo curto.

Frutos: Bolota (glande) com 2-4 cm 

de comprimento que pende dos 

ramos, em longo pedúnculo, numa 

cúpula com escamas aplicadas. Em 

desenvolvimento tem cor verde, 

quando madura apresenta cor casta-

nha. Período de maturação Outubro 

– Dezembro.

©JPFC

©JPFC

©JPFC@JBUtad

Carvalho-alvarinho / Carvalho-comum / Roble 

Quercus robur  L.

FAGACEAE



Tronco: Ramificado, grosso, revestido 

por uma casca de cor cinzenta-parda 

que vai escurecendo com a idade, 

desenvolvendo com a idade sulcos 

longitudinais profundos.

Habitat/Ecologia: Árvore dominante 

em carvalhais ou acompanhante em 

bosques caducifólios, também pre-

sente em linhas de água. Preferência 

por locais húmidos, solos profundos 

e frescos, em regiões de clima tem-

perado.

Curiosidades/usos: Os bugalhos que aparecem nos ramos e folhas, são produzidos 

por um desenvolvimento anormal dos tecidos vegetais em pontos onde sofreram 

uma picada de determinados insetos. Muitos destes bugalhos são ricos em taninos, 

substância usada na curtição de couro e no fabrico de tintas, sendo por isso, exportados 

industrialmente. Também a casca é rica em taninos. Casca, folhas e raízes podem ser 

usadas na medicina. Espécie melífera. Madeira de excelente qualidade, com diversas 

aplicações, desde construção civil, construção naval, marcenaria, carpintaria, tanoaria, 

combustível. As bolotas para alimentação. Proteção e enriquecimento do solo, 

conservação e qualidade da água. Conservação da biodiversidade e da paisagem. 

Grande longevidade, de vários séculos, podendo ultrapassar os 1000 anos.

Área de distribuição natural: Europa, W Ásia. Autóctone em Portugal Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca ou marcescente, de médio-

-grande porte, podendo atingir 

30 metros de altura. Copa ampla, 

irregular arredondada.

Flores: Flores masculinas em amen-

tilhos, púrpura a amarelo. Flores 

femininas até 5, na axila das folhas, 

de cor esverdeada, em curtos pedún-

culos. Período de floração Abril – 

Maio.

Folhas: Simples, alternadas, com 6-20 

cm de comprimento, obovada, lobula-

da, 5-8 pares de lóbulos estreitos, com 

recorte algo profundo, tomentosas, 

pecíolo curto.

Toque aveludado.

Frutos: Bolota (glande) pequena que 

pende dos ramos de forma solitária 

ou agrupadas, com pedúnculo curto, 

numa cúpula com escamas aplicadas. 

Em desenvolvimento tem cor verde, 

quando madura apresenta cor casta-

nha. Período de maturação Outubro 

– Dezembro.

©JPFC

©JPFC

@JBUtad

Carvalho-negral / Carvalho-pardo-das-beiras

Quercus pyrenaica  Willd.

FAGACEAE



Tronco: Direito, com casca castanho-

cinzento-anegrado, com a idade vai 

adquirindo mais placas e fendas.

Habitat/Ecologia: Árvore dominante 

em carvalhais e acompanhante em 

bosques caducifólios. Adapta-se a 

vários tipos de solos, em regiões de 

clima sub-mediterrâneo-continental. 

Suporta bem o frio, a neve e as geadas.

Curiosidades/usos:  Grande capacidade regenerativa a partir da raiz podendo formar 

manchas muito densas. As bolotas e as folhas são fonte de alimento. Espécie melífera. 

Os bugalhos aparecem igualmente nesta espécie de carvalho e servem de ninho 

para alguns insetos. Madeira de excelente qualidade, com diversas aplicações, desde 

construção civil, construção naval, marcenaria, carpintaria, tanoaria, combustível. 

Casca rica em taninos. Bolotas para alimentação. Proteção e enriquecimento do solo, 

conservação e qualidade da água. Conservação da biodiversidade e da paisagem. 

Grande longevidade, de vários séculos.

Área de distribuição natural: SW Europa, NW África. Autóctone em Portugal 

Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, de médio-grande porte, 

podendo atingir 30 m de altura. Copa 

inicialmente ovada, tornando-se com 

a idade mais ampla e arredondada. 

Abundante ramificação.

Flores: Inflorescências dispostas em 

amentilhos pendentes, estreitas e 

compridas (até 25 cm de comprimen-

to), situadas nos extremos dos ramos, 

de cor amarela, no mesmo amentilho 

encontram-se no topo as flores mas-

culinas e na base as flores femininas. 

Período de floração Maio – Junho.

Folhas: Simples, alternadas, 10-25 cm 

de comprimento, de forma oblonga-

-lanceolada, acuminadas (terminando 

em ponta), margem serrada a dentada, 

com nervuras regulares, cor verde-es-

cura e brilhante por cima e verde-clara 

por baixo, pecíolo curto.

Frutos: Castanha (aquénio), ovoide, 

achatada de um dos lados, coberta 

por uma casca lenhosa, cor castanho, 

agrupadas de 1-3 dentro de uma cú-

pula espinhosa verde (ouriço) com 2 a 

4 válvulas que se abre na maturação 

libertando as castanhas. Período de 

maturação Setembro - Novembro.

©JPFC

@JBUtad

©JPFC

Castanheiro

Castanea sativa  Mill.

FAGACEAE



Tronco: Direito, grosso, com casca 

inicialmente lisa e de cor cinzento-

claro, com a idade vão aparecendo 

profundas fissuras longitudinais 

e com cor castanho-escura, pode 

tornar-se oco, tortuoso, e ramificado 

perto da base.

Habitat/Ecologia: Bosques cadu-

cifólios, especialmente carvalhais, 

também bosques mistos, em regiões 

montanhosas. Prefere solos siliciosos, 

profundos e permeáveis.

Curiosidades/usos: Um pomar de castanheiros vocacionado para produzir castanhas 

designa-se “souto”. Um povoamento de castanheiros em talhadia chama-se “castinçal”. 

Espécie melífera. Castanhas para alimentação. Folhas, casca e flores utilizadas na 

medicina. Madeira apreciada para tornearia, tanoaria, marcenaria, construção civil, 

construção naval e cestaria. Grande longevidade, de vários séculos.

Área de distribuição natural: E Europa, Ásia menor. Alóctone / Introduzida em 

Portugal.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Pequena árvore, 

pode atingir os 12 m de altura, de 

folha caduca, dióica, copa pouco 

densa e irregular.

Flores: Inflorescências agrupadas em 

amentilhos, 2-6 cm, sem pétalas, sés-

seis ou curto pedúnculo, densamente 

pilosas. As masculinas e as femininas 

encontram-se em indivíduos diferen-

tes. Masculinas com anteras de cor 

amarelas, estames livres e filetes pilo-

sos até meio, femininas com pistilo pi-

loso, esverdeado. Período de floração 

Fevereiro – Abril.

Folhas: Simples, alternadas, oblongo-

-lanceoladas, até 9 (14) cm comprimen-

to, nervuras proeminentes (7-13 pares), 

de cor verde-escura na página superior 

e verde-clara e algo esbranquiçada 

com pilosidade branca e acastanhada 

na página inferior, pecíolo curto.

Frutos: Cápsula ovóide-cónica cober-

ta de pilosidades. Período de matura-

ção Abril - Junho.

©JPFC

©JPFC

Salgueiro-preto / Borrazeira-preta

Salix atrocinerea  Brot.

SALICACEAE

©RicardoGuerreiro



Tronco: Tortuoso, delgado, revestido 

por casca de cor cinzenta e lisa, 

tornando-se com a idade acastanhada 

e fendida.

Habitat/Ecologia: Margens de cursos 

de água, lagoas e charcos, zonas com 

solos permanentemente húmidos. 

Suporta ventos fortes.

Curiosidades/usos: Espécie melífera. Estabiliza terrenos, combate a erosão, boa 

barreira contra o vento. Híbrida com árvores do mesmo género. Casca e folhas usadas 

na medicina (ex. propriedade anestésico). De crescimento rápido e com uma vida 

curta.

Área de distribuição natural: Europa ocidental, Marrocos, Tunísia, Córsega. 

Autóctone em Portugal Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Pequena árvore, 

atinge até 5 m de altura, de folha 

caduca, copa pequena e irregular.

Flores: agrupadas em cimeira axila-

res, com 5 sépalas verdes e 5 pétalas 

brancas, sépalas maiores do que as 

pétalas, situadas nas axilas das folhas. 

Período de floração Abril – Julho.

Folhas: Simples, alternadas, 2-7 cm 

comprimento, elípticas ou ovadas, 

terminam numa ponta aguda, com 

margem lisa e ligeiramente ondulada, 

7-9 pares de nervuras quase paralelas, 

pecíolo com 1-2,5 cm de cor averme-

lhada.

Frutos: Nuculânio, globoso, 6-10 mm,

liso, inicialmente verde, depois verme-

lha e por fim negro quando maduro.

Período de maturação Julho – Novem-

bro.

@JBUtad

Sanguinho-de-água / Amieiro-negro / Zangarinho

Frangula alnus  Mill.

RHAMNACEAE

@Ana Júlia Pereira



Tronco: Direito, delgado, com 

casca lisa, escura, de cor cinzento- 

-acastanhado e raminhos castanho- 

-avermelhados.

Habitat/Ecologia: Bosques ripícolas, 

orlas ou sub-coberto de carvalhais, 

matagais ripícolas. Preferência por 

solos frescos.

Curiosidades/usos: Frutos não comestíveis, contendo todas as partes desta planta 

substâncias muito tóxicas. Ramos quebram facilmente. Casca com uso medicinal 

(cicatrizante). Frutos na tinturaria. Madeira na produção de carvão para

fabrico de pólvora. 

Área de distribuição natural: Europa, Ásia, N África. Autóctone em Portugal 

Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, de médio porte, podendo 

atingir os 25 m de altura, com copa 

ampla e irregular. 

Flores: Dispostas em cimeiras (tipo de

inflorescência), sésseis, de 2-6 flores, 

cada flor com 5 pétalas brancas e com 

vários estames, com longos pedún-

culos verdes, são aromáticas. Período 

de floração Março - Maio.

Folhas: Simples, alternadas, 8-15 cm 

comprimento, obovadas, acuminadas, 

com margem crenado-serrilhada, pe-

cíolo com 2-5 cm, nervuras da página 

inferior são levemente pilosos.

Frutos: Cerejas (drupas) de forma es-

férica, lisas, de cor vermelha, durante 

o amadurecimento também podem 

apresentar cor amarela a quase ne-

gras, pendem de longos pedicelos. 

Período de maturação Maio – Julho.

©JPFC

©JPFC

@JBUtad

@JBUtad

Cerejeira-brava / Cerejeira / Cerdeira

Prunus avium  L.

ROSACEAE



Tronco: Direito, grosso, com casca de 

cor castanho-avermelhado a cinzento, 

lisa com tiras transversais, que com 

o avançar da idade vai ficando 

mais escura e com tiras suberosas 

horizontais.

Habitat/Ecologia: Bosques caduci-

fólios, barrancos, margens de rios, 

terrenos agrícolas. Prefere locais fres-

cos com solos profundos.

Curiosidades/usos: Cultivada frequentemente em pomares no norte e centro de 

Portugal. A cerejeira-brava está na origem das cerejeiras cultivadas. As cerejas são 

comestíveis, mas têm um sabor ligeiramente amargo, também usadas em compotas, 

servem ainda de alimento para a fauna. Espécie melífera. As cerejas, os pedúnculos e 

a goma têm uso na medicina (ex. diurético). Madeira muito apreciada na marcenaria 

para fabrico de móveis e revestimentos.

Área de distribuição natural: Europa, Ásia menor, NW África. Autóctone de Portugal 

Continental.

Medicinal

J F

M
A

M

JJA

S
O

N

D M
A

M

J F

M
A

M

JJA

S
O

N

D

M

JJ

25m

Floração Frutificação Comestível

32

33



Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

perene, habitualmente de pequeno 

porte mas podendo atingir 20 m de 

altura, copa cónica e muito ramificada 

desde a base.

Flores: Agrupadas em cachos alon-

gados e estreitos, com pedúnculo 

sub-erecto, flores pequenas, com 

cinco pétalas, hermafroditas, de cor 

branca, ligeiramente perfumadas. 

Período de floração Abril – Junho.

Folhas: Simples, alternadas, 8-13 

cm comprimento, coriáceas, forma 

ovado-lanceolada, margem crenada 

ou dentada, de cor verde escura 

e brilhante na página superior e 

ligeiramente mais clara e baça na 

inferior, margens dentadas, pecíolo 

normalmente avermelhado.

Frutos: Drupa pequena, 8-13 mm, 

ovóide, estreita no ápice, lisa, inicial-

mente de cor verde, depois vermelha 

e finalmente preta quando madura. 

Período de maturação Setembro – 

Novembro.

©JPFC

Azereiro / Loureiro-de-Portugal

Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica

ROSACEAE



Tronco: Delgado, com casca lisa e de 

cor cinzento-escura.

Habitat/Ecologia: Bosques ripícolas, 

carvalhais e louriçais, perto de mar-

gens de linhas de água, locais som-

brios e húmidos.

Curiosidades/usos: Espécie que leva ao mundo o nome de Portugal. É considerado 

uma espécie relíquia da floresta Laurissilva do Terciário. Encontra-se protegida por 

lei. Cultivada como ornamental e sebes; madeira usada na marcenaria para fabrico 

de bengalas; casca na medicina; folhas e frutos na tinturaria, são ricas em cianeto, 

facilmente comprovável ao esmagar por exemplo as folhas entre os dedos, do qual 

resulta um intenso cheiro amargo, os frutos são tóxicos.

Área de distribuição natural: Península Ibérica, Marrocos, Canárias. Autóctone em 

Portugal Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, habitualmente de pequeno 

porte mas podendo atingir 6 m de 

altura, copa irregular, muito ramifi-

cada, por vezes espinhoso, raminhos 

pubescentes.

Flores: Flores com pétalas de cor 

branca, solitárias ou em pequenos 

grupos 2 (3), estames numerosos, flo-

res abundantes. Período de floração 

Março – Abril.

Folhas: Simples, alternadas, 3-8 cm 

comprimento, forma obovadas a elípti-

cas, pubescentes na página inferior e 

pecíolo, margem crenado-dentada.

Frutos: Drupa, 2-5 cm, ovoide, lisa, 

de cor verde, amarela, vermelha ou 

arroxeada. Período de maturação 

Julho - Setembro.

Abrunheiro 

Prunus insititia  L.

ROSACEAE



Tronco: Delgado, com casca lisa e de 

cor castanho-avermelhada.

Habitat/Ecologia: Orlas e clareiras de 

bosques, ruderal, margens de cami-

nhos e sebes.

Curiosidades/usos: Parecido com a ameixeira (Prunus domestica), espécie cultivada 

como fruteira, com frutos maiores. Por vezes utilizada como porta-enxertos, de 

que deriva o termo insititius. Frutos comestíveis, em fresco ou secos, utilizados em 

compotas e bebidas alcoólicas. Espécie melífera. 

Área de distribuição natural: Europa, W Ásia, N África. Autóctone em Portugal 

Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, de pequeno porte, pode 

crescer até 6-8 m de altura, apresenta 

copa pouco densa e irregular, com 

raminhos rígidos e avermelhados.

Flores: Solitárias ou aos pares, com 

cinco pétalas e vários estames, com 

coloração rosa, por vezes combinada 

com coloração branca ou somente 

coloração branca, sépalas visíveis 

de cor purpúrea, pedúnculo curto, 

situadas nas axilas das folhas, nascem 

antes das folhas. Período de floração 

Fevereiro – Março.

Folhas: Simples, alternadas, 5-15 cm 

comprimento, de forma lanceolada 

ou oblongas, com margem serrilhada, 

de cor verde-clara, com nervuras 

proeminentes e pecíolo curto.

Frutos: Pêssegos (drupa), de forma 

esférica ou ovóide, com 4-8 cm, com 

ou sem pilosidade, inicialmente com 

coloração verde tornando-se durante 

a maturação amarelado ou averme-

lhado, por vezes pode ser matizado. 

Aromáticos. Período de maturação 

Julho-Agosto.

@JBUtad

@JBUtad

@JBUtad

@JBUtad

Pessegueiro

Prunus persica  (L.) Batsch

ROSACEAE



Tronco: Delgado, curto, algo tortuo-

so, com casca de cor cinzenta-acasta-

nhada, rugosa, podendo apresentar 

fissuras superficiais.

Habitat/Ecologia: Pomares, jardins 

e terrenos cultivados. Prefere solos 

arenosos, profundos e bem drenados, 

ricos em húmus. Não tolera bem a 

geada e solos muito encharcados.

Curiosidades/usos: Cultivado desde há muito como fruteira, com muitas variedades.  

Pêssegos sem pilosidades são chamados de nectarinas. Pêssegos são comestíveis, 

usados para sumos, compotas, geleias e tartes. Facilmente atacada por pragas e 

doenças. Todas as partes da planta (frutos, semente, folhas, flores) são utilizadas na 

medicina (ex. antiespasmódico). Com uma curta longevidade, cerca de 15 anos.

Área de distribuição natural: China, Afeganistão e Irão. Alóctone / Introduzida em 

Portugal Continental.

Medicinal

J F

M
A

M

JJA

S
O

N

D F

M

J F

M
A

M

JJA

S
O

N

D

JA

8m

Floração Frutificação Comestível

38

39



Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha ca-

duca, de pequeno porte, podendo 

chegar até 10 m de altura, copa irre-

gular, possui robustos espinhos na 

extremidade dos ramos. 

Flores: Reunidas em cimeiras na 

extremidade dos raminhos, corola de 

cor branca, com cinco pétalas e vários 

estames. Período de floração Março – 

Maio.

Folhas: Folhas simples, alternadas, 5-8 

cm comprimento, ovadas ou elípticas, 

com ápice agudo, margem finamente 

serrilhada ou crenulada, pecíolo longo 

e por vezes amarelado.

Frutos: Pera (pomo), tamanho variá-

vel, de cor verde a amarela-acastanha-

da, duras, com pedúnculo grosso e rí-

gido. Período de maturação Setembro 

– Outubro.

@JBUtad

@JBUtad
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@JBUtad

Pereira-comum

Pyrus communis  L.

ROSACEAE



Tronco: Direito, delgado, revestido 

com casca de cor cinzento-acastanha-

da, lisa quando jovem tornando-se 

com a idade reticulada e fendida.

Habitat/Ecologia: Bosques caducifó-

lios, orlas e clareiras, sebes, matagais 

abertos, beiras de caminhos.

Curiosidades/usos: Cultivada, possivelmente derivada da P. pyraster e cruzada 

com outras espécies. Peras são comestíveis, também usadas em compotas e tartes. 

Madeira utilizada em marcenaria e carpintaria.

Área de distribuição natural: Europa, Ásia.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Pequena árvore de 

folha caduca, porte até 8 m de altura, 

copa arredondada, possui ramos espi-

nhosos.

Flores: Pequenas de cor branca, 

com cinco pétalas e vários estames, 

reunidas em corimbo na extremidade 

dos ramos, com pilosidade. Período 

de floração Março – Maio.

Folhas: Folhas simples, alternadas, 2,5-

5,5 cm comprimento, verde-escuro na 

página superior e mais claro na página 

inferior, forma ovada com ápice agudo 

e base mais ampla, margem serrilhada 

a crenulada, pecíolo fino e longo de cor 

esverdeado ou amarelado.

Frutos: Peras (pomos), pequenas (até 

4 cm), forma esférica ou ovóide, de cor 

castanhado-avermelhado na matura-

ção, duras, com pedúnculo delgado e 

flexível. Período de maturação Setem-

bro – Outubro.

@JBUtad

Pereira-brava / Periqueiro / Escalheiro

Pyrus cordata  Desv.

ROSACEAE



Tronco: Direito, delgado, revestido 

com casca de cor acinzentada, lisa 

quando jovem tornando-se progres-

sivamente mais fendida.

Habitat/Ecologia: Bosques caduci-

fólios, orlas e clareiras, em matagais 

abertos, sebes, beiras de caminhos. 

Prefere regiões húmidas.

Curiosidades/usos: Muito semelhante com a pereira-comum (Pyrus communis). Os 

frutos podem também ser designados de pericos, daí o nome vulgar periqueiro. Os 

frutos são comestíveis, mas são mais amargos em relação com os frutos da pereira-

comum (P. communis), servem também de alimento para muitas espécies de animais 

selvagens. Plantada como ornamental. Madeira utilizada em marcenaria e carpintaria.

Área de distribuição natural: Europa, W Ásia. Autóctone em Portugal Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, de pequeno porte, pode 

crescer até aos 10 m de altura, 

apresenta copa ampla e arredondada, 

com abundante ramificação, podendo 

ter espinhos. 

Flores: Dispostas em corimbo na 

extremidade dos ramos, com 4-6 

flores, cada flor com 5 pétalas livres, 

brancas ou rosadas, com vários 

estames, cálice densamente piloso, 

pedicelo com 1-3 cm. Período de 

floração Março – Maio.

Folhas: Simples, alternadas, 3-11 cm 

comprimento, de forma ovada a elíp-

tica, margem finamente crenado-ser-

rada, folhas mais jovens são pilosas, as 

mais velhas apresentam pilosidades 

apenas nas nervuras, pecíolo tomento-

so com 2,5 cm.

Frutos: Maça (pomo), de forma esféri-

ca, pequena (2-4 cm diâmetro), dura, 

com pedúnculo rígido, apresenta cor 

verde passando por amarelado e aver-

melhado até à maturação. Período de 

maturação Setembro – Outubro.

@JBUtad

©JPFC ©JPFC

Macieira-brava

Malus sylvestris  (L.) Miller

ROSACEAE



Tronco: Muito ramificado, delgado, 

curto, com casca de cor cinzenta-

-acastanhada, rugosa e fendida, 

podendo desprender-se em placas.

Habitat/Ecologia: Bosques caduci-

fólios, orlas e clareiras, em matagais, 

prados com árvores e sebes. Prefere 

solos húmidos e siliciosos. Resiste 

bem às geadas.

Curiosidades/usos: Utiliza-se como porta-enxerto da macieira cultivada (M. 

domestica), com a qual também pode cruzar-se originando híbridos. As maçãs são 

comestíveis, usadas em compotas, para produzir sidra e também serve de alimento 

para animais selvagens; folhas para fazer chás; madeira apreciada na tornearia e 

industria da talha, também para fabrico de cabos de ferramentas e para artigos 

decorativos. Árvore benéfica para muitas espécies de aves e insetos. Uso medicinal 

(ex. diurético, adstringente, hipertensão). Utilizada como ornamental.

Área de distribuição natural: Europa, Ásia. Autóctone em Portugal Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Pequena árvore de 

folha caduca, normalmente com uma 

altura de 6 m mas pode chegar aos 10 

m, copa aberta arredondada, densa-

mente ramificada e ramos providos 

de espinhos robustos.

Flores: Inflorescência em corimbo, na 

extremidade dos ramos, com cinco 

pétalas, branco-rosadas, vários esta-

mes com anteras rosadas. Libertam 

um aroma forte. Período de floração 

Março – Maio.

Folhas: Simples, alternadas, 4-5 cm, 

ovadas a romboidais, profundamente 

fendidas, com 3-7 lóbulos, desiguais, 

de cor verde-escura na página superior 

e verde-claro e com alguma pilosidade 

na página inferior.

Frutos: Pilrito (nuculânio), de cor 

verde a vermelha quando maduros, 

redondos, 6-10 mm, têm um único 

caroço. Período de maturação 

Setembro – Dezembro.

©JPFC

©JPFC

©JPFC ©JPFC

Pilriteiro / Espinheiro-branco / Escalheiro

Crataegus monogyna  Jacq.

ROSACEAE



Tronco: Simples ou ramificado desde

a base, revestido por casca castanha-

-acinzentada e fendida.

Habitat/Ecologia: Bosques caduci-

fólios, orlas e clareiras de bosques, 

em galerias ripícolas, em matagais e 

sebes.

Curiosidades/usos: Registos fósseis de sementes encontradas apontam que os frutos

de pilriteiro faziam parte regular da dieta do homem na pré-história. Crataegus deriva 

do grego kratos alusivo a forte. Frutos são comestíveis, usados para fazer compota, 

licor, também servem de alimento a várias espécies de animais selvagens (insetos, 

aves e mamíferos). Folhas utilizadas para saladas e chá. Flores e frutos usados em 

medicina (ex. diurético, ação cardíaca, tisana sedativa, vitamina C). Madeira dura, 

usada em tornearia e para carvão vegetal. Plantada como ornamental.

Área de distribuição natural: Europa, Ásia, N África. Autóctone em Portugal 

Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Pequena árvore de 

folha caduca, habitualmente com       

10 m de altura mas pode chegar aos 

15 m, copa ovada, com raminhos acin-

zentados e algo pilosos.

Flores: Reunidas em corimbos termi-

nais, com numerosas flores, brancas, 

com cinco pétalas, sépalas pilosas. 

Libertam um aroma forte. Período de 

floração Abril – Junho.

Folhas: Compostas, com 5-7 pares de 

folíolos, estes oblongos, com 2-6 cm 

comprimento, margem serrada, de cor 

verde na página superior e verde-claro 

na página inferior.

Frutos: Pomo, subgloboso, 6-9 mm, 

de cor vermelha. Período de matura-

ção Setembro – Dezembro.

@JBUtad

©JPFC
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Tramazeira / Cornogodinho 

Sorbus aucuparia  L.

ROSACEAE



Tronco: Simples ou ramificado desde 

a base, revestido por casca acinzen-

tada e fendida, por fim anegrado e 

fendido.

Habitat/Ecologia: Bosques caducifó-

lios, orlas e clareiras de bosques, em 

terrenos silícios e algo frescos.

Curiosidades/usos: Frutos comestíveis, não em fresco, mas em compotas e bebidas 

alcoólicas. Com interesse para a fauna e em especial a avifauna. Uso medicinal 

(ex. adstringente, anti-hemorrágico, vitamina C). Madeira usada em tornearia e 

carpintaria. Usada como ornamental.

Área de distribuição natural: Europa, Ásia, Gronelândia, N África. Autóctone em 

Portugal Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, de grande porte, até 30 m 

de altura, copa ampla e redonda com 

ramos abertos e folhagem densa. 

Flores: Inflorescências em panículas, 

flores pequenas verde-amareladas, 

pendentes no extremo dos ramos. Pe-

ríodo de floração Março – Maio.

Folhas: Simples, opostas, 10-15 cm 

comprimento, dividida em cinco lóbu-

los que formam ângulos agudos (três 

lóbulos superiores maiores do que os 

dois inferiores), margem serrada, verde 

escura na página superior e verde pá-

lida na inferior, pecíolos longos até 15 

cm e muitas vezes avermelhados.

Frutos: Duas sâmaras unidas que for-

mam um ângulo quase recto entre si, 

separam-se na maturação. Período de 

maturação Outubro – Dezembro.

@JBUtad

©JPFC

Plátano-bastardo / Padreiro / Bordo

Acer pseudoplatanus  L.

SAPINDACEAE  (ACERACEAE)



Tronco: Direito, revestido com casca 

de cor castanha-acinzentada, com a 

idade a casca vai soltando escamas 

lisas, expondo manchas levemente 

alaranjadas.

Habitat/Ecologia: Presente em carva-

lhais, sobre solos profundos, húmidos 

e bem drenados, prefere locais frescos 

com ambientes húmidos e as zonas 

montanhosas. Suporta bem o frio.

Curiosidades/usos: A seiva pode ser usada como bebida. Madeira utilizada em 

marcenaria, carpintaria e tornearia como no fabrico de instrumentos musicais. Uso 

medicinal (folha, fruto, casca e raiz). Folhas na culinária e como isolante de queijos, 

peixes e produtos hortícolas. Plantada como ornamental. Longevidade entre 150 a 

200 anos.

Área de distribuição natural: Europa, W Ásia. Autóctone em Portugal Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de folha 

caduca, de médio porte, podendo 

alcançar 30 m de altura, apresenta 

copa ampla com folhagem densa e 

forma arredondada ou ovada.

Flores: Inflorescências em cimeiras, 

pendentes, grupo de 6-10, na base 

do pedúnculo fundida uma bráctea 

estreita, flores pequenas, 5 pétalas, 

de cor branco-amarelado, com aroma 

adocicado. Período de floração Junho 

- Julho.

Folhas: Simples, alternadas, cordifor-

mes, assimétrica, acuminadas, grandes 

até 12 cm de comprimento e 10 cm de 

largura, margem dentada ou por vezes 

ligeiramente lobadas, página superior 

de cor verde-escura, pagina inferior 

coberta por densa pilosidade branco-

-prateada, pecíolo pubescente de 3-5 

cm de comprimento.

Frutos: Aquénios, agrupados, de 

forma esférica ou ovóide, 8-10 mm, 

duros, pilosos, de cor amarelo-esver-

deadas, 5 ângulos ou estrias, com lon-

go pedúnculo. Período de maturação 

Setembro – Outubro.

@JBUtad

@JBUtad

Tília-prateada

Tilia tomentosa Moench

MALVACEAE (TILIACEAE)

@JBUtad



Tronco: Direito, grosso, com casca de 

cor cinzento, fendida longitudinal-

mente em estrias.

Habitat/Ecologia: Em florestas cadu-

cifólias. Parques urbanos, jardins, 

avenidas, ruas. Tolera vários tipos de 

solos.

Curiosidades/usos: Chamada tília-prateada devido a cor acinzentada na página 

inferior das folhas. Espécie melífera.  Flores, casca e seiva usadas na medicina (ex. 

antiespasmódico, sedativo). Casca também usada na confeção de cordas. Madeira em 

tornearia, produção de carvão. Plantada como ornamental.

Área de distribuição natural: E Europa, W Ásia. Alóctone / Introduzida em Portugal.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Pequena árvore, 

geralmente até 5 m de altura, mas 

podendo atingir em condições favo-

ráveis os 10 m, de folha perene, copa 

arredondada e densa.

Flores: Inflorescências em panículas 

pendentes e terminais, corola de cor 

branca com matizes verde ou rosa. Pe-

ríodo de floração Outubro – Fevereiro.

Folhas: Simples, alternadas, oblongo- 

-lanceoladas, coriáceas, 4-11 cm de 

comprimento, com margem serrada, 

de cor verde-escura e brilhante na pá-

gina superior e verde-clara e baça na 

página inferior, com pecíolo curto.

Frutos: Medronho (baga), de forma 

esférica, 1-2 cm, verrugosa, carnuda, 

inicialmente de cor verde, depois 

amarelo e no fim vermelho quando 

madura. Período de maturação Outu-

bro – Dezembro.

©JPFC

©JPFC ©JPFC

Medronheiro / Ervedeiro

Arbutus unedo  L.

ERICACEAE



Tronco: Tortuoso, com casca que 

se desprende em tiras, de cor casta-

nha-avermelhado, com ramificações 

tortuosas e ramos mais jovens aver-

melhados.

Habitat/Ecologia: Em carvalhais, so-

breirais, azinhais,  pinhais, matagais, 

em encostas e barrancos, sombrios 

ou soalheiros. Tolera diversos tipos de 

solos. Suporta bem a secura.

Curiosidades/usos: Época de floração sobrepõe-se á época de maturação do ano 

anterior, por isso, podem existir simultaneamente flores e frutos. Espécie melífera. 

Frutos comestíveis, também usados para produzir aguardente de medronho, 

marmeladas e vinagre (fruto rico em tanino). Folhas e casca de uso medicinal, também 

para curtimento de peles e tinturaria. Madeira usada em tornearia e para produzir 

carvão vegetal tendo sido no passado muito explorado para este fim. Plantada como 

ornamental.

Área de distribuição natural: Europa, N África, Macaronésia. Autóctone em Portugal 

Continental.
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Descrição geral: Pequena árvore, 

sempre verde, podendo alcançar 15 

m de altura, dióica, copa cónica, tor-

nando-se com a idade irregular.

Flores: Flores femininas pequenas 

com quatro ou, raramente, cinco pé-

talas, de cor branca ou rosada, apare-

cem agrupadas nas axilas das folhas. 

Flores masculinas com igual número 

de estames. As flores femininas e 

masculinas encontram-se em plantas 

diferentes. Período de floração Março 

– Junho.

Folhas: Simples, alternadas, 5-12 cm 

comprimento, coriáceas, lustrosas, ova-

das a lanceoladas, de cor verde-escura

na página superior e verde-clara na 

página inferior, onduladas, de margens 

espinhosas, também na mesma planta 

formam-se folhas lisas em especial nas 

árvores mais velhas.

Frutos: Drupa, 8-10 mm, esférica, 

de cor verde tornando-se vermelha- 

-brilhante quando madura, venenosa. 

Período de maturação Outubro – 

Fevereiro.

Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

@JBUtad

Azevinho

Ilex aquifolium  L.

AQUIFOLIACEAE



Tronco: Direito, delgado, revestido 

por casca lisa, esverdeada, tornando-

-se com a idade de cor acinzentada e 

rugosa, ramifica-se a uma altura bas-

tante baixa.

Habitat/Ecologia: Carvalhais e ou-

tros bosques caducifólios, margens 

de linhas de água, em zonas monta-

nhosas. Prefere encostas sombrias e 

húmidas. Suporta bem o frio.

Curiosidades/usos: Os frutos mas também as folhas são venenosos. Espécie 

protegida por lei em Portugal que proíbe a poda e corte no meio natural. Muitas vezes 

plantada como ornamental. Uso medicinal (folhas, frutos e raízes). Madeira usada em 

marcenaria e utensílios. Plantada como ornamental. 

Área de distribuição natural: W e S Europa, W Ásia, N África. Autóctone em Portugal 

Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de médio 

porte, até 25 m de altura, de folha 

caduca, de copa ampla, irregular, com 

raminhos curtos e pendentes, gemas 

castanho-escuras. 

Flores: Inflorescências em panículas, 

apétalas, precoces. Período de flora-

ção Fevereiro - Março.

Folhas: Composta, com 5-13 folíolos, 

3-9 cm comprimento, linear-lanceola-

dos, margem inteira na base e dentada 

na parte frontal, acuminadas, glabras.

Frutos: Sâmara, pendente, em forma 

de língua, inicialmente verde depois 

castanho-amarelada na maturação. 

Período de maturação Outubro - 

Dezembro.

©JPFC

@JBUtad

Freixo / Freixo-comum

Fraxinus angustifolia Vahl

OLEACEAE



Tronco: Direito, grosso, revestido por 

casca cinzenta, lisa e depois ligeira-

mente reticulado-fendida.

Habitat/Ecologia: Bosques ripícolas 

na margem de linhas de água, 

também acompanhante em bosques 

caducifólios. Prefere solos profundos 

e húmidos.

Curiosidades/usos: Madeira utilizada em tornearia, marcenaria, carpintaria e 

fabrico de utensílios; folhas podem servir de forragem para animais domésticos. Uso 

medicinal (ex. adstringente, laxativo, febrífuga). Plantada como ornamental.

Área de distribuição natural: SW e CE Europa, W Ásia, NW África. Autóctone em 

Portugal Continental.
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Angiospérmicas
ANGIOSPERMAE

Descrição geral: Árvore de médio 

porte, até 20 m de altura, de folha 

caduca, de copa ampla, irregular, com 

raminhos curtos e pendentes, gemas 

castanhas pilosas. 

Flores: Inflorescências em panículas, 

cada flor com 4 pétalas longas e es-

treitas, de cor branca e com 2 estames

longos. Apresentam um aroma muito 

agradável. Período de floração Abril - 

Maio.

Folhas: Composta, com 5-9 folíolos, 

3-8 cm comprimento, ovado-lanceola-

dos, ápice estreito, margem serradilha, 

com página superior de cor verde mais 

escura que na pagina inferior. Página 

inferior pode apresentar pilosidades 

especialmente junto às nervuras.

Frutos: Sâmara, pendente, em forma 

de língua, de cor castanha-amarelada.

Período de maturação Outubro - 

Dezembro.

@JBUtad

©JPFC

Freixo-das-flores  / Feixo-do-maná

Fraxinus ornus  L.

OLEACEAE



Tronco: Direito, grosso, revestido por 

casca cinzenta, lisa ou ligeiramente 

rugosa.

Habitat/Ecologia: Bosques ripícolas 

na margem de linhas de água, 

também acompanhante em bosques 

caducifólios nas zonas de montanha. 

Prefere solos profundos e húmidos.

Curiosidades/usos: Através de incisões na árvore obtêm-se um líquido de sabor doce 

que solidifica e forma uma massa amarelada (o maná) que é muito apreciado como 

laxante. Espécie melífera. Madeira utilizada em marcenaria e utensílios; folhas e casca 

podem servir de forragem para animais domésticos. Uso medicinal (ex. adstringente, 

laxativo). Plantada como ornamental.

Área de distribuição natural: Europa, W Ásia. Alóctone / Introduzida em Portugal 

Continental.

Aromática Medicinal
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