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SOBREIRO
Quercus suber

ONDE VIVE  Prefere zonas com luz e humidade no ar. 
Comum por todo o país é mais abundante no sul.

COMO SE APRESENTA Atinge 25 m de altura, tem 
folha persistente porque mantém as suas folhas 
durante todo o ano. O tronco tem uma casca espessa, 
chamada por cortiça. Os seus frutos chamam-se 
bolotas.

OS SEUS USOS Produção de cortiça usada nas rolhas, 
artes de pesca e colmeias. É usada como bom isola-
mento térmico.

CURIOSIDADE A ‘célula’ foi descoberta através da 
observação da cortiça ao microscópio por Robert 
Hooke em 1667.

CARVALHO-CERQUINHO
Quercus faginea

ONDE VIVE Ou carvalho-português é mais comum no 
centro e sul do nosso país e dão-se bem em todos os 
tipos de solos, incluindo os calcários.

COMO SE APRESENTA Pode atingir 20m e altura com 
uma copa ampla e arredondada. Tem folhas marces-
centes - que significa que as suas folhas morrem no 
outono mas só caem na primavera seguinte.

OS SEUS USOS Madeira para construção e lenha.

CURIOSIDADE Consta que, durante o império 
romano, se podia ir de Lisboa (Olisipo) até Roma sob 
cobertura de uma grande floresta que, no primeiro 
troço, era de carvalho--cerquinho.

CARVALHO ALVARINHO
Quercus robur

ONDE VIVE Ou carvalho-roble domina nas zonas 
de maior altitude. Cresce em locais húmidos, solos 
profundos, frescos e preferencialmente em substratos 
ácidos.

COMO SE APRESENTA É uma árvore de folha caduca 
com uma copa larga e por vezes tem porte majestoso 
(até 45m). As suas folhas são verdes, mais escuras na 
face superior. 

OS SEUS USOS Cascos para o envelhecimento de 
vinhos, entre os quais se destaca o generoso vinho 
do Porto.

CURIOSIDADE O nome escolhido por Lineu para esta 
espécie – robur – era o termo utilizado para desig-
nação de madeiras de grande dureza e solidez.

CASTANHEIRO
Castanea sativa

ONDE VIVE Ocorrem normalmente dos 0 aos 1800m 
e preferem solos siliciosos, soltos, ricos e profundos, 
embora também consigam viver em solos secos.

COMO SE APRESENTA Árvore de grandes dimensões 
que atinge 20 a 30 metros de altura (por vezes mais) e 
de folha caduca.

OS SEUS USOS A sua madeira é de alta qualidade. Os 
seus frutos (castanhas) são consumidos e cultivados 
diversas variedades.

CURIOSIDADE Aos povoamentos de castanheiros 
vocacionados para à produção de castanhas, dá-se o 
nome de “souto” enquanto o povoamento vocacio-
nado para produzir madeira é o “castinçal”.

PINHEIRO-MANSO
Pinus pinea

ONDE VIVE É uma árvore emblemática do Mediter-
râneo preferindo solos mais profundos e arenosos.

COMO SE APRESENTA Pode ultrapassar frequente-
mente os 30 metros de altura. De folha persistente, 
a sua copa é arredondada, semelhante a um guarda-
chuva, sobretudo nas árvores mais jovens.

OS SEUS USOS Utilizada para fins ornamentais é mui-
to apreciado pela produção de pinhões comestíveis. 

CURIOSIDADE As Naus que dobraram o Cabo da Boa 
Esperança tiveram na sua construção Pinheiros Man-
sos de Alcácer do Sal, tendo o próprio Bartolomeu 
Dias escolhido as árvores nesta região.

MEDRONHEIRO
Arbutus unedo

ONDE VIVE Espontânea por todo o país aparece as-
sociada às Quercíneas, particularmente ao sobreiro e 
à azinheira. As maiores manchas situam-se nas serras 
de Monchique e Caldeirão (Algarve)

COMO SE APRESENTA Arbusto ou pequena árvore 
que não ultrapassa os 5 m de altura. Tem folhas pare-
cidas com as do loureiro e um fruto muito redondo 
vermelho escarlate (quando maduro no outono).

OS SEUS USOS Os frutos, comestíveis, servem para 
produzir a perfumada aguardente de medronho. A 
árvore é apreciada em jardinagem pelas suas flores e 
frutos vistosos.

CURIOSIDADE Muito resistente à poluição urbana. 
Os frutos têm fama de embriagar, sendo fermentados 
para obter a aguardente.

FREIXO
Fraxinus angustifolia

ONDE VIVE Ocorre nas margens de cursos de água 
por todo o país. Prefere solos frescos e profundos, 
clima sem excesso de calor nem secura.

COMO SE APRESENTA É uma árvore de porte médio 
que pode atingir cerca de 25 metros de altura e folha 
caduca.
As folhas são verdes pouco escuras e compostas 
(diversas folhas num mesmo pecíolo que recebem o 
nome de folíolos) de 5 a 13 folíolos.

OS SEUS USOS O freixo produz uma madeira de 
muito boa qualidade por ser elástica e dura, usada em 
mobiliário, utensílios de madeira, skis, escadas, etc.

CURIOSIDADE No passado, e ainda hoje em muitas 
zonas, o freixo servia para alimentar o gado com 
as suas folhas, sobretudo quando outros “verdes” 
escasseavam. 

CARVALHO-NEGRAL
Quercus pyrenaica

ONDE VIVE Domina as matas de clima mediterrânico. 
Em Portugal é mais frequente no centro e norte. 
Carvalho atlântico de plena luz, robusto e aprecia 
atmosfera e solos húmidos.

COMO SE APRESENTA As folhas são simples mais ou 
menos ovadas; variam muito quanto ao recorte e às 
dimensões. São muito tomentosas, ou seja, apresen-
tam com pelos densos e acamados.

OS SEUS USOS A madeira é usada em tanoaria, mar-
cenaria e carpintaria.

CURIOSIDADE As suas folhas servem de forragem 
aos animais domésticos quando a erva rareia.

AZINHEIRA
Quercus rotundifólia

ONDE VIVE Em Portugal encontra-se em grande 
parte do território. Indiferente ao pH do solo.

COMO SE APRESENTA Árvore de copa ampla, densa e 
arredondada e pode atingir até 12 m de altura.

OS SEUS USOS A árvore é produtora de bolota para 
porcos de montanheira. O fruto é comestível e pode 
ser assado como as castanhas ou misturado com 
cereais para fazer pão.

CURIOSIDADE Costuma ultrapassar os 300 anos, 
podendo ser excecionalmente milenar (1000 anos).

SALGUEIRO
Salix atrocinerea

ONDE VIVE Também conhecida por borrazeira-
preta habita as margens dos rios e ribeiras em sítios 
húmidos e alagados. Em Portugal está representada 
em todo o território.

COMO SE APRESENTA Arbusto ou árvore até 15 m 
com copa pouco densa.

OS SEUS USOS Por florescer tão cedo é uma impor-
tante espécie melífera.

CURIOSIDADE Como membro do género Salix, 
contém salicina que, no corpo humano se transforma 
em ácido salicílico e de que é feita a aspirina, um 
comprimido usado no tratamento da febre.

LOUREIRO
Laurus nobilis

ONDE VIVE Encontra-se abundantemente no centro e 
norte mais atlânticos.

COMO SE APRESENTA Atinge até os 12 m de altura 
e apresenta um tronco direito. A folha é persistente, 
verde-escura e lustrosa na face superior.

OS SEUS USOS Planta ornamental e aromática. As 
folhas são utilizadas como condimento.

CURIOSIDADE As folhas de louro em forma de 
grinalda são colocadas na cabeça das pessoas como 
um símbolo de vitória para atletas olímpicos, poetas, 
estudantes e heróis militares. 

ZAMBUJEIRO
Olea europaea var. sylvestris

ONDE VIVE O zambujeiro ou oliveira brava é uma 
variedade selvagem da oliveira e originária da Bacia 
do Mediterrâneo.

COMO SE APRESENTA Árvore ou arbusto de copa 
larga e arredondada. As folhas são verdes-acinzenta-
das na página superior e prateadas na inferior devido 
à presença de pelos.

OS SEUS USOS O azeite que se produz a partir dos 
seus pequenos frutos é uma preciosidade e pode ser 
utilizado para fins culinários e medicinais.

CURIOSIDADE Nos jogos Olímpicos modernos o 
primeiro, segundo e terceiro premiados recebem a 
medalha de ouro, prata e bronze.
Mas na antiguidade, os vencedores dos jogos olímpi-
cos e em cada um dos locais, as coroas eram feitas com 
diferentes tipos de folhas:
Em Olimpia, a coroa era de folha de oliveira selvagem.

A floresta  
é um bem  
precioso  
que devemos 
preservar!

No nosso país a grande parte da flo-
resta primitiva desapareceu. O Ser 
Humano tem vindo a destruir a flo-
resta para construir estradas e as 
suas casas. Converte os seus usos 
para a agricultura e zonas de pas-
toreio para gado. Vem alterando a 
sua composição, ao substituir as ár-
vores nativas por outras árvores. São 
exemplo, os eucaliptos e as acácias 
que vêm da Austrália - a terra dos 
dorminhocos coalas e dos saltitantes 
cangurus.

Atualmente, as alterações climáticas 
são uma das maiores ameaças à flo-
resta pois destroem os habitats dos 
vários animais que lá vivem e poten-
ciam a ocorrência de incêndios. Uma 
floresta demora dezenas e mesmo 
centenas de anos a formar-se. Quan-
do destruímos uma floresta, estamos 
a destruir também um ecossistema 
com toda a valiosa biodiversidade as-
sociada.

As árvores  
são seres vivos 
que nascem, 
crescem,  
reproduzem-se  
e morrem!

A nossa  
Floresta

A nossa floresta autóctone é con-
stituída por diferentes árvores (es-
pécies) originárias do nosso ter-
ritório. É formada por árvores que 
crescem muito lentamente mas que 
estão muito bem adaptadas ao nosso 
clima - resistem a longos períodos de 
seca, com temperaturas elevadas, e 
de chuva, muitas vezes muito forte.
Esta floresta é normalmente mais 
resistente aos incêndios, às doenças 
e a certas pragas. Nela um grande 
número de animais escolhe os seus 
lugares de refúgio, é o caso do as-
tuto gavião ou da imponente águia de 
bonelli e que se encontra atualmente 
ameaçada.

Por todas estas razões, a plantação 
é uma boa forma de recuperarmos a 
floresta e podemos todos envolver-
nos na proteção desta preciosa fonte 
de riqueza natural.

Sabe como em:  
cascaisambiente.pt através 

do programa Oxigénio 

Aproveita esta experiência para 
conhecer o projeto “Uma Vida Boa 
é Simples” que tem como objectivo 
promover estilos de vida mais sus-
tentáveis e saudáveis onde o contacto 
com a natureza é fundamental. 

A nossa  
Floresta

A floresta é muito mais do que um 
conjunto de árvores. Ela dá-nos tudo: 
a qualidade de água que bebemos, a 
sombra que nos refresca nos dias mais 
quentes de verão, o ar puro que respira-
mos e infinitas matérias-primas que 
fabricam objetos que usamos no nosso 
dia a dia.


