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Plantas Aromáticas e Medicinais da Escola Diogo Cão 

 

Resumo 

 

Neste Relatório de Atividade Profissional, apresentado à Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do 

grau de Mestre em Engenharia Agronómica (ao abrigo da Recomendação do Conselho 

de Reitores das Universidades Portuguesas de 8 de janeiro de 2011), o candidato 

pretende expor toda a experiência adquirida no âmbito da sua atividade laboral. Em 

particular, este trabalho sobre plantas aromáticas e medicinais, foi realizado na Escola 

Diogo Cão, Sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão em Vila Real, incide sobre a 

sua descrição, caraterização em termos de cultivo e indica também as suas aplicações 

na culinária, medicina e afins. A descrição das atividades é acompanhada por uma 

análise crítica que procurou enfatizar a sua interpretação à aquisição de conhecimentos 

diversificados, bem como a formação complementar nas áreas da Biologia, Geologia e 

Pedagogia, que constituíram, para o candidato, uma preocupação constante ao longo 

da sua vida profissional. 

 

Palavras-chave: atividade profissional, Escola Diogo Cão, plantas aromáticas, plantas 

medicinais 
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Aromatic and Medicinal Plants of the School Diogo Cão 

 

Abstract 

 

In this Professional Activity Report, submitted to the University of Trás-os-

Montes and Alto Douro, to fulfill the requirements for the degree of Master of 

Agricultural Engineering (under the recommendation of the Council of Rectors of 

Portuguese Universities, January 8, 2011), the applicant intends to expose all the 

experience gained in its labor activity. In particular, this work on medicinal and 

aromatic plants, School Diogo Cão, Schools Group Headquarters Diogo Cão in Vila 

Real, focuses on your description, characterization in terms of cultivation and also 

indicates their applications in food, medicine and the like. The description of activities 

is accompanied by a critical analysis that sought to emphasize their interpretation to 

the acquisition of diverse knowledge, as well as additional training in the areas of 

Biology, Geology and Education, which were, for the candidate, a constant concern 

throughout its professional life. 

 

Keywords: aromatic plants, medicinal plants, professional activity, School Diogo Cão 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 
De acordo com a Recomendação do Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas (CRUP), posta em prática pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) no ano letivo de 2011/2012, e referente especificamente aos licenciados Pré-

Bolonha, o presente trabalho tem como objetivo a obtenção do grau de Mestre. 

Relativamente à componente não letiva, ou seja à dissertação, o candidato apresenta o 

relatório detalhado sobre a sua atividade profissional, o qual será avaliado em provas 

públicas. 

Este Relatório da Atividade Profissional tem como principais objetivos descrever o 

conjunto de atividades mais relevantes do seu percurso profissional e sintetiza a prestação 

profissional de um professor do ensino público que desempenha funções em escolas do 3º 

ciclo e do ensino secundário. Também apresenta e discute, a formação adicional e as 

competências profissionais obtidas num período de trinta anos de atividade profissional. 

Neste relatório, fruto do exercício de uma vida e prova de conhecimentos, o candidato 

pretende, embora sinteticamente, expor o seu percurso profissional que iniciou sensivelmente 

aos vinte anos de idade, antes do ingresso na licenciatura em Engenharia Agrícola da UTAD. 

A entrada “precoce” no mercado de trabalho foi determinante na evolução profissional, 

técnica e científica, mas também na formação e maturação individual. 

Converge pois toda a experiência obtida durante a sua atividade académica, formativa 

e profissional num trabalho sobre plantas aromáticas e medicinais desenvolvido na Escola do 

2º e 3º ciclo do Ensino Básico Diogo Cão, Sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão em 

Vila Real, adiante designada por Escola Diogo Cão, no ano letivo 2005/2006. Ao longo deste 

trabalho, far-se-á, numa primeira fase, a abordagem genérica das plantas aromáticas e 

medicinais e, numa segunda fase, descrever-se-ão uma a uma as espécies existentes no 

“canteiro” da Escola Diogo Cão dando-se ênfase a diversos temas a saber: etimologia, 

história, partes utilizadas, sistemática, caraterização organográfica, constituintes ativos, usos 

medicinais, precauções a ter com cada planta, distribuição e habitat, e cultivo. A este 

propósito indica-se ainda nos ANEXOS 1 e 2, o glossário dos termos botânicos e médicos, 

respetivamente. 

Salienta-se, também, a importância das atividades desenvolvidas nesta escola para a 

estruturação dos trabalhos profissionais e científicos, os quais viriam a ser implementados nas 

diversas escolas onde o candidato, posteriormente, veio a prestar serviço. 
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2 - PERCURSO ACADÉMICO E PROFISSIONAL 

 

Neste Capítulo será apresentado o percurso Académico e Profissional do candidato, 

referindo para além das suas habilitações académicas que se traduzem em conhecimentos 

teóricos, científicos e metodológicos, a experiência e as competências adquiridas nos 

diferentes contextos profissionais em que esteve inserido, correspondendo a distintas funções 

e responsabilidades. 

 

2.1. Qualificação académica 

Em 2006, face à necessidade anteriormente sentida de conseguir novas competências 

para a manutenção da expetativa de continuar a lecionar nas escolas do ensino básico e 

secundário do ensino público o candidato concluiu uma segunda licenciatura no grupo 

curricular de Biologia e Geologia para, desse modo, estar devidamente habilitado à docência, 

não como portador de “habilitação suficiente” ou “habilitação própria”, mas como 

“profissionalizado”. Dessa forma tornou-se-lhe possível a candidatura anual à lecionação, não 

apenas num grupo curricular em que detinha esse estatuto, mas em dois e a adquirir 

posteriormente, em 2007 a referida “profissionalização” no grupo curricular de Ciências 

Agropecuárias  

 

1997 – Licenciatura em Engenharia Agrícola, pela UTAD, com a classificação final de 13 

valores. A licenciatura incluiu estágio de um semestre realizado em 1996, na Direção 

Regional de Agricultura da Beira Interior (DRABI), Zona Agrária da Guarda, 

subordinado ao tema “Estudo do Bichado da Fruta, num Pomar de Macieiras da Zona 

Agrária da Serra da Estrela, segundo Métodos de Proteção Integrada” (ANEXOS 3, 4 

e 5). Avaliado o desempenho foi-lhe atribuída a classificação de 15 valores.  

 

2006 – Licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia, pré-Bolonha, pela UTAD, com a 

classificação final de 15 valores. A licenciatura incluiu um estágio pedagógico de um 

ano letivo realizado em 2005/06 na Escola Diogo Cão em Vila Real (ANEXOS 6, 7 e 

8), tendo-lhe sido atribuída a classificação de 17,5 valores. Incluiu ainda a realização 

de trabalho científico intitulado “Inventário das Fontes do Concelho de Vila Real”, 

ao qual foi atribuída a classificação de 19 valores. 
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2007 – Profissionalização em serviço realizado na UTAD – Centro Integrado de Formação de 

Professores (CIFOP), com a duração de um ano, no Grupo disciplinar de Ciências 

Agropecuárias, com a classificação de 17 Valores (ANEXOS 9, 10 e 11). A 

classificação profissional para o ensino nesse grupo curricular foi de 15 valores de 

acordo com a página 45695 do nº 216 do DR, II Série de 6 de novembro de 2008.  

 

2.2. Formação técnica especializada 

Tornando-se claro ao candidato que a formação científica obtida inicialmente em 

algumas matérias não lhe seria suficiente para desempenhar a sua vida profissional com 

confiança, considerou, pois, ser necessário obter formação complementar. Esta formação 

técnica adquirida permitiu-lhe superar algumas dificuldades ao mesmo tempo que o mantinha 

atualizado em vários conteúdos e matérias. 

De facto após a conclusão das disciplinas do último ano curricular da licenciatura em 

Engenharia Agrícola, houve alguma dificuldade em elaborar o relatório final de estágio, pois 

os conhecimentos que possuía, à data, nas tecnologias de informação e comunicação eram 

francamente insuficientes. Aí procurou munir-se dessas ferramentas direcionando as suas 

escolhas formativas, o que lhe trouxe, mais-valias, não só para a elaboração/redação do 

referido relatório, como posteriormente e até para a elaboração deste relatório de mestrado. 

Por outro lado a obtenção de outros certificados como o “Certificado de Aptidão 

Profissional”, era uma necessidade além de um proforma, para poder entrar no mercado de 

trabalho como formador, ainda que não houvesse até à sua obtenção nenhuma orientação 

sobre como transmitir os conhecimentos científicos que possuía. Os conhecimentos 

pedagógicos entretanto adquiridos também eram ainda demasiado reduzidos e foi sobretudo 

com a experiência profissional que eles foram sendo aferidos e ampliados. 

É assim de salientar que os conhecimentos pedagógicos conseguidos se deveram 

principalmente à obtenção de um segundo grau, pela licenciatura em ensino de Biologia e 

Geologia entretanto conseguida em 2006 e posteriormente, em 2007, com a profissionalização 

em serviço para a licenciatura em Engenharia Agrícola. Daí em diante, a partir de 2008, as 

formações especializadas obtidas foram antes de mais “obrigatoriedades” anuais, impostas 

pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), para que pudesse obter a menção qualitativa 

de pelo menos “Bom”, por forma a continuar a poder lecionar nos estabelecimentos de ensino 

públicos. 
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1995 – Curso de “Word 95”, Instituto Português da Juventude (IPJ), com a duração de 20 

horas, classificação qualitativa Muito Bom (ANEXO 12). 

 

1995 – Curso de “Excel 95”, IPJ, com a duração de 30 horas, classificação qualitativa Bom 

(ANEXO 13). 

 

1997 – Curso de “Windows 97”, IPJ, com a duração de 20 horas, classificação qualitativa 

Muito Bom (ANEXO 14). 

 

1997 – Formação Pedagógica de Formadores, com a duração de 90 horas, Julho de 1997, 

obtendo o Certificado de Aptidão Profissional, pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), nº EDF 3583/98 DC (ANEXO 15). 

 

1998 – Curso intensivo “Formação em Subsídios Agrícolas” realizado pela Associação 

Distrital dos Agricultores da Guarda (ADAG), (ANEXO 16), que ajudou à elaboração de uma 

candidatura ao projecto de investimento – Ruris, florestação de terras agrícolas – numa 

parcela cuja posse lhe pertence, situada no concelho da Guarda. 

 

2003 – Formação Pedagógica de Formadores, com a duração de 60 horas, tendo obtido a 

classificação quantitativa de 18 valores (ANEXO 17), Certificado de Aptidão Profissional – 

“reciclagem” – pelo IEFP, nº EDF 3583/98 DC, com a data de 19-08-2003 (ANEXO 18). 

 

2009 – Ação de formação – Cristalografia Elementar - módulo de formação CCPFC/ACC-

48407/07 acreditado com 1,0 créditos e duração de 25 horas, Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa (FCUL), modalidade Formação Contínua, destinada a Docentes do 

grupo curricular 520 (Biologia e Geologia), com a classificação qualitativa de Regular e 

quantitativa de 12,8 valores (ANEXO 19). 

 

2009 – Ação de formação – Trabalho Prático e Experimental no Ensino da Biologia - módulo 

de formação CCPFC/ACC-57368/09 acreditado com 2,4 créditos e duração de 30 horas, pelo 

Centro de Formação de Escolas António Sérgio (CFEAS) em Lisboa, modalidade Oficina de 

Formação, destinada a Docentes do grupo curricular 520, com a classificação qualitativa de 

Muito Bom e quantitativa de 17,4 valores (ANEXO 20). 
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2011 – Ação de formação - Ética e Deontologia - módulo de formação CCPFC/ACC-

56696/09 acreditado com 1,5 créditos e duração de 25 horas, pelo CFEAS em Lisboa, 

modalidade Círculo de Estudos, destinada a Docentes do Ensino Secundário, com a 

classificação qualitativa de Muito Bom e quantitativa de 18,0 valores (ANEXO 21). 

 

2011 – Ação de formação - Socorrismo - módulo de formação CCPFC/ACC-66759/11 

acreditado com 1,4 créditos e duração de 35 horas, pelo CFEAS, modalidade Círculo de 

Estudos, destinada a Docentes do Ensino Básico e Secundário, com a classificação qualitativa 

de Muito Bom e quantitativa de 17,6 valores (ANEXO 22). 

 

2012 – Ação de formação - Ética na Escola - módulo de formação CCPFC/ACC-69000/11, 

acreditado com 1,8 créditos e duração de 45 horas, pelo CFEAS em Lisboa, modalidade 

Projeto, destinada a Docentes do Ensino Básico e Secundário, com a classificação qualitativa 

de Muito Bom e quantitativa de 16,0 valores (ANEXO 23). 

 

2014 – Ação de formação - Educação inclusiva: uma reflexão participada – módulo de 

formação CCPFC/ACC-78453/14, acreditado com 0,9 créditos e duração de 15 horas, pelo 

Centro de Formação do Sindicato dos Professores da Região Centro, realizada em Ponta 

Delgada, aberta a todos os docentes de todos os níveis/ciclos de ensino, com a menção 

qualitativa de Muito Bom e quantitativa de 19,6 valores (ANEXO 24). 

 

2014 – Ação de formação - As Doenças Infecto Contagiosas no Ambiente Familiar, Escolar e 

Social - módulo de formação CCPFC/ENT-ES-0428/08, acreditado com 1 crédito e duração 

de 25 horas, pela Universidade dos Açores (UAç) em Ponta Delgada, destinada a Docentes do 

Ensino Básico e Secundário do Grupo Curricular de Biologia e Geologia, com a classificação 

qualitativa de Muito Bom e quantitativa de 20,0 valores (ANEXO 25). 
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2.3. Experiência profissional 

 

2.3.1. Atividades profissionais no ensino público 

A formação académica de um licenciado em Engenharia Agrícola permite a aquisição 

de competências diferenciadas em diversos domínios científicos. Não é pois de estranhar que 

o ingresso no mercado de trabalho, após a conclusão desta licenciatura, passe pelo ensino de 

alguns desses domínios científicos.  

O Quadro 1, apresenta o resumo da atividade profissional do candidato no ensino 

público, construído com base no registo biográfico (ANEXO 26). 

Note-se que, em função de imperativos legais, só a partir do ano letivo de 2007/2008 o 

professor em regime de contrato anual com mais de 120 dias de serviço no mesmo ano letivo 

passou ser avaliado no final do mesmo, daí resultando como condição imprescindível para 

que possa ser de novo contratado a obtenção de uma classificação qualitativa não inferior a 

“Bom”, a que lhe corresponde uma classificação quantitativa superior a 13,0 valores. 

 

1995/1996: 

 Docente do Grupo disciplinar 4º A, grupo curricular de Física e Química, na Escola 

Secundária com 3º Ciclo Afonso de Albuquerque na Guarda, lecionando a disciplina: 

Ciências Físico-Químicas ao 8º ano. 

 

1996/1997: 

 Docente do grupo disciplinar 4ºB – grupo curricular de Biologia e Geologia, na Escola do 

Ensino Básico do 2º e 3º Ciclos com Secundário Dr. José Casimiro Matias em Almeida, 

lecionando a disciplina: Biologia ao 12º ano. 

 

1997/1998: 

 Docente do grupo disciplinar 4ºA, grupo curricular de Física e Química, na Escola 

Secundária com 2º e 3º Ciclo com Secundário de Vilar Formoso, lecionando as 

disciplinas: Ciências Físico-Químicas ao 9º e Física ao 12º ano. 
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Quadro 1 – Dias de serviço por grupo curricular, estabelecimento de ensino e ano letivo, 2014. (Fonte: ANEXO 26) 

  * Estágio pedagógico da licenciatura em ensino de Biologia e Geologia  

**Apenas foram averbados 72 dias porque teve horas acumuladas que ultrapassaram as 22 horas semanais autorizadas 

Ano 

letivo 
Estabelecimento de ensino 

 

     Grupo curricular 

 

Dias de 

serviço 

1995/1996 Escola Secundária Afonso de Albuquerque-Guarda  Física-Química 136 

1996/1997 Escola Secundária Casimiro Matias-Almeida Biologia-Geologia 67 

1997/1998 Escola Secundária de Vilar Formoso Física-Química 365 

1998/1999 Escola Secundária do Sabugal Física-Química 322 

1999/2000 Escola Secundária Afonso de Albuquerque-Guarda Física-Química 49 

 
 

Escola Secundária da Sé-Guarda Física-Química 150 

 Escola do 2/3º ciclo de São Miguel-Guarda Física-Química 36 

 Escola Secundária de Vilar Formoso Física-Química 58 

2000/2001 
 

Escola do 2/3º ciclo de Penedono Matemática e Ciências da Natureza 15 

2002/2003 
 

Escola Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo Física-Química 50 

2003/2004 
 

Escola Secundária da Sé-Guarda Física-Química 124 

2004/2005 
 

Escola do 2/3º ciclo de Alijó Educação Tecnológica 222 

2005/2006 
 

Escola do 2/3º ciclo Diogo Cão Biologia-Geologia  0* 

2006/2007 
 

Escola Secundária Michel Giacometti-Quinta Conde Biologia-Geologia 68 

 Escola do 2/3º ciclo Passos José-Matosinhos Ciências Agropecuárias 288 

2007/2008 
 

Escola Secundária Anselmo de Andrade-Almada Biologia-Geologia 58 

 Escola do 2/3º ciclo Vasco Santana-Odivelas Biologia-Geologia 267 

2008/2009 
 

Escola Secundária Alves Redol-Vila Franca Xira Biologia-Geologia 365 

2009/2010 
 

Escola Secundária de D. Dinis-Lisboa Biologia-Geologia 365 

2010/2011 
 

Escola Secundária de D. Dinis-Lisboa Biologia-Geologia 365 

2011/2012 Escola Secundária de D. Dinis-Lisboa Biologia-Geologia 366 

2012/2013 Escola Secundária de Fafe Biologia-Geologia 72** 

 Escola do 2/3º ciclo de Paços de Brandão  Ciências Agropecuárias 199 

2013/2014 Escola Secundária das Laranjeiras-Ponta Delgada Ciências Agropecuárias 365 

2014/2015 Escola Básica e Secundária de Santa Maria-Açores Biologia e Geologia 366 
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1998/1999: 

 Docente do grupo disciplinar 4ºA, grupo curricular de Física e Química, na Escola 

Secundária com 3º ciclo do Sabugal, lecionando as disciplinas: Ciências Físico-Químicas 

ao 8º e 9º ano.  

 Cargos desempenhados: responsável pelo Clube da Floresta. 

 

1999/2000: 

 Docente do grupo disciplinar 4ºA, grupo curricular de Física e Química, na Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque na Guarda, lecionando as disciplinas: Ciências Físico-

Químicas ao 8º e Físico-Química ao 10º ano. 

 

1999/2000: 

 Docente do grupo disciplinar 4ºA, grupo curricular de Física e Química, na Escola 

Secundária com 3º Ciclo da Sé na Guarda, lecionando a disciplina: Física e Química ao 

11º ano. 

 Docente do grupo disciplinar 4ºA, grupo curricular de Física e Química, na Escola do 

Ensino Básico com 2º e 3º Ciclo de São Miguel na Guarda, lecionando a disciplina: 

Ciências Físico-Químicas ao 8º ano. 

 Docente do grupo disciplinar 4ºA, grupo curricular de Física e Química, na Escola 

Secundária com 2º e 3º Ciclo com Secundário de Vilar Formoso, lecionando a disciplina: 

Ciências Físico-Químicas ao 8º e 9º ano. 

 

2000/2001: 

 Docente do grupo disciplinar 4º, grupo curricular de Matemática e Ciências da Natureza, 

na Escola do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo de Penedono, lecionando as disciplinas: 

Matemática e Ciências da Natureza ao 6º ano. 

 

2002/2003: 

 Docente do grupo disciplinar 4ºA, grupo curricular de Física e Química, na Escola 

Secundária com 3º Ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo, Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais, lecionando a disciplina: Ciências Físico-Químicas ao 8º e 9º ano. 
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2003/2004: 

 Docente do grupo disciplinar 4ºA, grupo curricular de Física e Química, , na Escola 

Secundária com 3º Ciclo da Sé na Guarda, Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais, lecionando a disciplina de: Ciências Físico-Químicas ao 9º ano e Físico-

Química ao 10º ano. 

 

2004/2005: 

 Docente do grupo disciplinar 12ºF, grupo curricular de Educação Tecnológica – vertente 

de Horto-fruticultura, na Escola do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo de Alijó, Departamento 

de Expressões, lecionando a disciplina de: Educação Tecnológica ao 7º, 8º e 9º ano. 

 

2005/2006: 

 Estágio Pedagógico da licenciatura em Biologia e Geologia (ANEXO 8), no grupo 

curricular de Biologia e Geologia, na Escola Diogo Cão em Vila Real, Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais, lecionando a disciplina: Ciências Naturais ao 8º 

ano. Foi-lhe atribuída a classificação de 17,5 valores. Incluiu ainda a realização de um 

trabalho científico intitulado “Inventário das Fontes do Concelho de Vila Real”, ao qual 

foi atribuída a classificação de 19 valores. 

 Iniciou-se o esboço do tema que titula o presente relatório: “Plantas Aromáticas e 

Medicinais da Escola Diogo Cão”.  

 

2006/2007: 

 Docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia e Geologia, na Escola 

Secundária com 2º e 3º Ciclos Michel Giacometti em Quinta do Conde, Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais, lecionando a disciplina: Ciências Naturais ao 9º 

ano. 

 Docente do grupo disciplinar 560, grupo curricular de Ciências Agropecuárias, na Escola 

do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo Passos José em Matosinhos, Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais, lecionando as disciplinas: Infraestruturas Básicas e 

Paisagísticas de Jardins, Instalação de Jardins e Relvados, Manutenção de Jardins e 

Relvados a um Curso de Educação e Formação (CEF) de Jardinagem e Espaços Verdes, 

nível 1. 
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2007/2008: 

 Docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia e Geologia, na Escola 

Secundária Anselmo de Andrade em Almada, Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais, lecionando a um curso de Educação e Formação de Adultos, secundário – 

programa Novas Oportunidades, a disciplina de Sociedade Tecnologia e Ciência, Núcleos 

Geradores: Equipamentos e Sistemas Técnicos Ambiente e Sustentabilidade, Saberes 

Fundamentais. Obteve a classificação quantitativa de 15,0 valores (ANEXO 27) 

 Docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia e Geologia, na Escola do 

Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo Vasco Santana em Odivelas, Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais, lecionando a disciplina de Ciências Naturais ao 7º ano. Obteve 

a classificação quantitativa de 15,0 valores (ANEXO 28). 

 

2008/2009: 

 Docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia e Geologia, na Escola 

Secundária Alves Redol em Vila Franca de Xira, Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais, lecionando as disciplinas: Ciências Naturais e Área de Projeto ao 8º ano e 

Biologia e Área de Projeto ao 12º ano. Obteve classificação quantitativa de 16,0 valores 

(ANEXO 29). 

 Cargos desempenhados: Diretor de Turma do 12º ano; responsável pelo Clube da Floresta. 

 Atividades: colaboração nas Olimpíadas da Floresta; dinamização do viveiro de plantas da 

Escola; acompanhamento dos alunos do 8º ano a uma visita de estudo ao Fluviário de 

Mora e à ValorSul em Santa Iria  e dos do 12º ano ao Instituto Ricardo Jorge,  à ValorSul 

em Santa Iria e à Estação de Fruticultura Nacional em Alcobaça; dinamização da atividade 

“Laboratório Aberto”, durante a “semana da ciência”; promotor e orador principal no 

encontro subordinado ao tema da proteção integrada em plantas; dinamização do projeto 

de apoio à comunidade da Santa Casa da Misericórdia e Lar de Galache de Vila Franca de 

Xira, no âmbito da disciplina de Área de Projeto do 12º ano.  

 

2009/2010: 

 Docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia e Geologia, na Escola 

Secundária de Dom Dinis (ESDD), Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais, lecionando as disciplinas de Ciências Naturais ao 7º ano, Saúde Infantil ao 

10º e 12º ano no Curso Profissional de Técnico de Apoio á Infância e de Saúde 
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Ocupacional e Ergonomia ao 12º ano do Curso Profissional de Técnico de Higiene e 

Segurança do Trabalho e Ambiente (HSTA). Obteve a classificação quantitativa de 16,0 

valores (ANEXO 30). 

 Cargos desempenhados: orientador de um aluno na realização do relatório de Formação 

em Contexto de Trabalho, realizado na Câmara Municipal (CM) de Lisboa; júri na 

apresentação do Projeto de Aptidão Profissional dos alunos do 12º ano do curso 

profissional HSTA.  

 Atividades: organizou uma visita de estudo ao Planetário em Lisboa e à ValorSul com as 

turmas do Ensino Básico; dinamizou o “Dia das Ciências Experimentais” – no dia aberto 

da escola à comunidade. 

 

2010/2011: 

 Docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia e Geologia, na ESDD, 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, lecionou a disciplina de Ciências 

Naturais ao 7º ano e Saúde Infantil ao 11º e 12º ano no Curso Profissional de Técnico de 

Apoio á Infância. Obteve classificação quantitativa de 16,2 valores (ANEXO 31). 

 Atividades: organizou uma Visita de Estudo com as Turmas do 12º ano à Escola do 

Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, no âmbito do módulo “Primeiros Socorros 

e Suporte Básico de Vida”, administrado aos alunos do Curso Profissional de Técnico de 

Apoio à Infância; coordenou e desenvolveu uma Palestra na ESDD sobre o “O Suporte 

Básico de Vida”; dinamizou o “Dia das Ciências Experimentais” – no dia aberto da escola 

à comunidade, com a “Banca da Saúde”; colaborou no Projeto de Sensibilização e 

Educação Florestal da População Escolar, nomeadamente nas “Olimpíadas da Floresta”; 

organizou a comemoração do “Dia da Árvore”. 

 Cargos desempenhados: Diretor da Turma A2 do 12º ano. 

  

2011/2012: 

 Docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia e Geologia, na ESDD, 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, lecionando as disciplinas de 

Ciências Naturais ao 8º ano, Saúde Infantil ao 10º e 12º ano no Curso Profissional de 

Técnico de Apoio á Infância, Higiene Segurança e Cuidados Gerais ao 10º ano no Curso 

Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde. Obteve classificação quantitativa de 16,1 

valores (ANEXO 32). 
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 Cargos desempenhados: como professor responsável pelo Clube da Floresta, promoveu 

para a celebração de dias específicos no projeto “Viva Floresta Vida”, no dia 21 de 

setembro –  ENO Day – “equinócio do Outono”, uma atividade de plantação de diversas 

espécies vegetais; no dia Dia da Árvore, um Peddy paper, na ESDD, para todas as turmas 

do ensino básico; e comemorou o Dia da Biodiversidade, implementando uma prova de 

orientação para a descoberta e identificação de diferentes espécies vegetais e animais 

existentes no parque do Vale Fundão em Marvila. 

 Organizou uma visita de estudo com os alunos do Ensino Básico, à ValorSul, no Centro 

de Triagem do Lumiar; promoveu com o curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, 

uma visita de estudo, às instalações da cozinha da ESDD, e outra à Escola de Regimento 

Sapadores Bombeiros de Lisboa; promoveu  aulas participadas com o Dr. Hatch, da 

Global Wellness, em quatro dias, culminando esta ação no – dia da escola aberta – com 

uma palestra intitulada “Postura direita, saúde perfeita”; promoveu uma palestra com 

técnicos do Hospital de Santa Maria, na ESDD, sobre Saúde Materna e Obstetrícia, e 

outra, na ESDD, intitulada - “Língua Gestual” - com o auxílio de uma Intérprete. 

 

2012/2013: 

 Escola Secundária de Fafe: docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia 

e Geologia, Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, lecionando a 

disciplina de Biologia ao 12º ano 

 Cargos desempenhados: Diretor da Turma A do 12º ano. 

 Escola do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo de Paços de Brandão: docente do grupo 

disciplinar 560, grupo curricular de Ciências Agropecuárias, Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais, lecionando as disciplinas de Infraestruturas Básicas e 

Paisagísticas de Jardins, Instalação de Jardins e Relvados, Manutenção de Jardins e 

Relvados, a um CEF de Jardinagem e Espaços Verdes, nível 2.  

 Avaliação: obteve a classificação quantitativa de 14,2 valores (ANEXO 33). 

 Atividades: requalificação de alguns dos espaços verdes da escola e dinamização do dia 

específico «dia da árvore», em articulação com outros colegas formadores de outras áreas 

curriculares do mesmo CEF.  
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2013/2014: 

 Docente do grupo disciplinar 560, grupo curricular de Ciências Agropecuárias, na Escola 

Secundária das Laranjeiras em Ponta Delgada, Departamento de Artes e Tecnologias, 

lecionando Unidades de Formação de Curta Duração na componente Técnica Específica 

do curso de Operador/a Agrícola pertencente ao Programa de Formação e Inserção de 

Jovens.  

 Cargos desempenhados: Diretor de Turma do 1º ano desse curso.  

 Avaliação: obteve a classificação quantitativa de 16,6 valores (ANEXO 34). 

 Atividades: organização de uma visita de estudo à Profrutos – ananases, de São Miguel; 

promoção da comemoração do “Dia da Árvore”, através da plantação de diversas espécies 

lenhosas no recinto escolar; colaboração na celebração do “Dia da Mãe”, onde se 

divulgaram os trabalhos desenvolvidos pelos alunos; dinamização de uma saída de campo 

aos Jardins José do Canto e António Borges em Ponta Delgada; colaboração na saída de 

campo à Reserva Florestal de Recreio das Furnas do Serviço Florestal de Ponta Delgada, 

para dar a conhecer os diferentes métodos de propagação de plantas. 

 

2014/2015: 

 Docente do grupo disciplinar 520, grupo curricular de Biologia e Geologia, na Escola 

Básica e Secundária de Santa Maria nos Açores, Departamento de Ciências Físicas e 

Naturais, lecionando as disciplinas de Ciências Naturais e Cidadania ao 8º ano e Biologia 

e Geologia ao 10º ano.  

 Cargos desempenhados: Diretor da Turma B do 8º ano. 

  

2.3.2. Atividades profissionais como formador 

Trabalhar como formador constituiu o regressar aos manuais académicos e o recordar 

de matérias e procedimentos. 

A necessidade de no princípio da carreira docente obter mais tempo de serviço devido 

ao facto de os horários nas escolas serem incompletos e temporários levou-o a obter o 

Certificado de Aptidão Profissional para a atividade de “formador”, conseguindo desta forma, 

variadas experiencias profissionais que muito o ajudaram a perspetivar novas realidades. O 

trabalho como formador trouxe ao candidato a vantagem adicional relacionada com a 
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obtenção de tempo de serviço, facto este que lhe permitiu posicionar-se melhor para concorrer 

ao ensino público nas escolas do ensino básico e secundário, ano após ano. 

No Quadro 2, apresenta-se o resumo da atividade profissional como formador. 

 

Quadro 2 – Horas de formação, por curso, estabelecimento de formação e ano civil/letivo, 2014. (Fonte: Autor) 

 

Ano civil/ 

Letivo 

 

Estabelecimento 

de formação 
Curso 

Horas de 

formação 

1998 ANCOSE Jovens Empresários Agrícolas   127  

1998/2002 IEFP da Guarda Operadores de Jardinagem e Espaços Verdes   990 (1) 

1999/2001 IEFP de Pinhel Técnico de Gestão Agrícola   240 (2) 

2001 ADACB Podador e Enxertador     54 

2002/2003 CERCIG-CRP Operadores de Jardinagem e Espaços Verdes 1830 (3) 

2012/2013 IEFP Entre Douro e Vouga Jardinagem – Vida Ativa 75 

 

1998 - Formador, Curso de Jovens Empresários Agrícolas – Qualificação – nível 2, 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), Oliveira do 

Hospital, Módulo: Agricultura Geral, com a duração de 127 horas (ANEXO 35).  

 

1998/2002 – Formador dos cursos profissionais de Operadores de Jardinagem e Espaços 

Verdes, nível 2, no IEFP da Guarda, Componentes: Qualificação e Sócio Profissional; 

Módulos: Inimigos e Doenças das Plantas, Fitossanidade Vegetal, Cuidados Culturais, 

Topografia, Preparação do Solo para Instalação de Jardins, Plantação e Sementeira de 

Espécies Ornamentais, Rega e Adubação, Poda e Fitossanidade, com a duração de 990 horas, 

convertidos em 216 dias de serviço pelo Ministério da Educação e Ciência (ANEXO 36). Em 

2000 e 2001 assumiu o cargo de Coordenador do curso. 

 

1998/2002 – Formador do curso profissional de Técnico de Gestão Agrícola, nível 3, no IEFP 

de Pinhel; Módulos: Agricultura Geral, Gestão da Empresa Agrícola, com a duração de 240 

 (1) Convertidas em 216 dias de serviço pelo MEC, aos quais se retiram 50 dias por num ano letivo não poderem ser contados 

mais do que 365 dias;    

(2) Convertidas em 60 dias de serviço pelo MEC 

(3)    Convertidas em 415 dias de serviço pelo MEC 
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horas, convertidos em 60 dias de serviço pelo MEC (ANEXO 36). Foi também Júri de Exame 

do curso.  

 

2001 – Formador na Ação de Podador e Enxertador, promovida pela Associação Distrital de 

Agricultores de Castelo Branco (ADACB) – Fundão, Módulos: Práticas de Enxertia e 

Ampelografia, com a duração de 54 horas (ANEXO 37). 

 

2002/2003 – Formador do curso profissional de Operadores de Jardinagem e Espaços Verdes, 

nível 1, na Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda 

(CERCIG) - Centro de Reabilitação Profissional (CRP), Componentes: Prática Simulada e 

Científico-Tecnológica; Módulos: Equipamento Saúde Higiene e Segurança, Sensibilização 

Ambiental, Técnicas de Jardinagem, Clima e Solo, Conservação de Jardins, Preparação do 

Terreno, Plantação, Tratamento de Plantas, Matérias-primas, Planificação de Jardins, com a 

duração de 1830 horas, convertidos em 415 dias de serviço pelo MEC (ANEXO38). Na 

Figura 1 pode observar-se a atividade de repicagem de plantas efetuada pelos formandos 

desse curso profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Formandos do Curso de Operadores de Jardinagem e Espaços Verdes – CERCIG, Guarda 2003. 
(Foto: Autor)  

 

2013 – Formador do curso de Jardinagem Noções Básicas – Vida Ativa, no IEFP de Entre 

Douro e Vouga – Centro de Formação Profissional de Rio Meão, Unidades de formação: 

Fertilização; e Plantação em Vasos e Floreiras, com a duração de 75 horas (ANEXO 39). 
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2.3.3. Participação em levantamentos estatísticos (RGA’99) 

1999/2000 - Supervisor, no Recenseamento Geral da Agricultura (RGA´99) no concelho da 

Guarda pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), gerindo de modo eficaz os recursos 

humanos existentes, coordenou uma equipa de 12 entrevistadores, que realizaram 2195 

inquéritos, dos quais 626 pertenciam a freguesias urbanas. Tendo no distrito da Guarda sido o 

supervisor que primeiro concluiu o trabalho. Com o trabalho efetuado adquiriu um 

conhecimento detalhado, nomeadamente, da distribuição parcelar com a inerente inspeção de 

todos os prédios rústicos e dos seus aproveitamentos culturais, agrícolas, zootécnicos e 

florestais que permitem o conhecimento da estrutura e repartição da propriedade e usos do 

solo na transição do milénio (ANEXO 40). 

 Tratando-se de um inquérito extenso e com informação variada, foi feita uma 

estimativa da realização diária dos inquéritos. Esta situação variou em virtude de vários 

fatores. Neste tipo de funções rapidamente se tem a perceção que a sua concretização depende 

essencialmente do inquirido, ou seja, há que criar uma adaptação ao ritmo daqueles de quem 

se pretende recolher informações. Não é fácil pedir a um agricultor para se sentar e responder 

a umas perguntas sobre a sua actividade. Na maioria das vezes, a inquirição era feito no 

terreno enquanto o inquirido trabalhava, porque a tarefa assim o exigia. 

 

2.3.4. Atividade profissional militar 

1984/1987 - Oficial Miliciano na Força Aérea Portuguesa (FAP), especialidade de, 

Controlador de Tráfego de Interceção. Cadete na Base Aérea nº 2 – Ota (Figura 5) e logo após 

o “juramento de bandeira” Aspirante na Esquadra nº 11, em Montejunto, ao fim da qual 

integrou um turno nessa mesma esquadra durante três anos. Como Alferes, participou 

ativamente em missões de interceção a tráfego não identificado, ajuda à aeronáutica civil e em 

missões de busca e salvamento em mar e terra, no espaço aéreo da República Portuguesa; bem 

como condução de aviões aos alvos sem plano de voo; ajuda á navegação às aeronaves que 

faziam a cobertura de eventos desportivos e ainda ajuda à localização de embarcações 

naufragadas no atlântico e, orientando os helicópteros da FAP. Foi nos últimos 6 meses de 

serviço, comandante de um pelotão na Escola de Serviço de Saúde Militar - Campo de 

Ourique / Lisboa, vocacionada para a formação de enfermeiros militares, atualmente um 

estabelecimento militar de ensino superior politécnico, tutelado pelo Ministério da Defesa 

Nacional e pelo Ministério da Educação e Ciência (ANEXO 41). 
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3. PUBLICAÇÕES 

 

3.1. Trabalhos científicos 

1996 – “Estudo do Bichado da Fruta (Cydia pomonella L.), num Pomar de Macieiras da Zona 

Agrária da Serra da Estrela, Segundo Métodos de Proteção Integrada”, Relatório de Estágio, 

UTAD. Orientado pela Engenheira Agrónoma Maria Nazaré Corral Oliveira Filipe, da 

DRABI, e coordenado pela Professora Doutora Laura Monteiro Torres, da UTAD. Este 

trabalho científico foi classificado com quinze valores e aborda a questão da sanidade da 

cultura da macieira, na perspetiva da proteção integrada. Neste contexto, como principal 

inimigo da macieira em toda a área de distribuição desta cultura, temos o bichado da macieira, 

Cydia pomonella L. (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Corte de um fruto atacado por Cydia pomonella, mostrando a galeria de saída dos excrementos,  

Vela – Guarda, 1996. (Foto: Autor) 
 

De acordo com o conceito de proteção integrada, a tolerância à presença de inimigos 

da cultura, não exclui a total ausência de tratamentos fitossanitários. Para desencadear 

tratamentos, estes devem acontecer, apenas, quando os inimigos da cultura atingem níveis 

populacionais capazes de provocar prejuízos. É nesta perspetiva que, na freguesia da Vela, 

concelho da Guarda e área de influência da Zona Agrária da Serra da Estrela, se identificaram 

no ano de 1995 as seguintes épocas como as mais adequadas para o seu combate: duas em 
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princípios e fins de maio, para a primeira geração; uma em início de julho, para a segunda 

geração; e uma no início de agosto, para a terceira geração.  

 

2006 – “Inventário das Fontes do Concelho de Vila Real”, Relatório de Estágio, UTAD.  

Orientado pela professora Doutora Mila Simões Pereira Abreu, este trabalho, 

pretendeu caraterizar de forma sucinta, e mostrar a utilidade para as populações, das fontes 

existentes, no concelho de Vila Real. Caraterizou-se: nome da fonte, localização, tipo de fonte 

(aqueduto, fontanário, lavadouro, mina, nascente, bica, tanque, furo, depósito, alambique, 

poço, etc.), idade, tipo de abastecimento, utilização, material usado na construção, aspetos 

arquitetónicos, história e lendas associadas. Das trinta freguesias existentes neste concelho, 

apenas foram inventariadas e caraterizadas vinte e duas: São Dinis, São Pedro, Nossa Senhora 

da Conceição, Mateus, Lordelo, Vale de Nogueiras, Adoufe e São Tomé do Castelo, 

Vilarinho da Samardã, Borbela, Constantim, Vila Marim, Lamares, Justes e Mouçós, Arroios, 

Folhadela, Ermida, Nogueira, Andrães, Abaças e Guiães. Foram documentadas 403 fontes. É 

possível consultar neste trabalho a localização das fontes das freguesias inventariadas em 

coordenadas geográficas, no sistema Universal Transverso de Mercator (UTM), e em 

coordenadas Militares, bem como a sua imagem fotográfica. A Figura 3, ilustra uma dessas 

“fontes”, com localização em Andrães (Coordenadas geográficas: 41º 15' 03.739N; 07º 42' 

08.995W; Coordenadas UTM: X - 608708; Y – 4567437; e Coordenadas Militares: X - 

236094; Y- 475848). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3 – Tanque da Larga, Mosteiró, Andrães – Vila Real, 2006. 
 (Foto: Autor) 
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3.2. Plantas aromáticas e medicinais da Escola Diogo Cão.  

A Escola Diogo Cão é constituída por um bloco central onde se localizam os serviços 

de Administração/Gestão e o ginásio, quatro blocos com salas de aula, um bloco com salas de 

Educação Musical e um bloco pré-fabricado onde funciona a biblioteca. A área circundante é 

vasta e inclui zonas arborizadas, campos de jogos e ainda espaços de recreio e circulação.  

Durante o estágio pedagógico da licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia, que 

decorreu na Escola Diogo Cão em Vila Real, no ano letivo de 2005/2006, desenvolveu-se o 

trabalho que passa a descrever, no qual se fez uma abordagem, simples, sobre a caraterização 

botânica de algumas plantas com propriedades aromáticas e medicinais. Nesta escola já tinha 

sido constituído, dois anos antes, um canteiro de plantas aromáticas e medicinais. Como 

algumas das espécies, que existiam na época da elaboração do canteiro, não sobreviveram 

resolveu-se, naquele ano, restituí-las e acrescentar novas espécies. 

A Figura 4 ilustra o espaço ocupado na Escola Diogo Cão, pelo “canteiro” das plantas 

aromáticas e medicinais. 
 

Figura 4 - Vista geral do canteiro de plantas aromáticas e medicinais da Escola Diogo Cão, 2006. 
 (Foto: Autor) 
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Para além disto, foi também desenvolvido, em colaboração com o Professor Doutor 

António Crespi, uma página no site da UTAD, que funcionou como uma extensão do Jardim 

Botânico da UTAD na Escola Diogo Cão, disponível na página online da UTAD: http:// 

jb.utad.pt/ desde abril de 2006. Esta página web foi apresentada no Dia Mundial da Floresta 

no Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Consultando-a vê-se, através de uma fotografia 

aérea, a escola, que, aparece dividida em canteiros onde, dentro de cada um podemos obter 

uma informação mais pormenorizada de quantas espécies existem e a sua respetiva 

classificação sistemática e taxonómica. Todas as plantas da Escola foram também 

classificadas no Jardim Botânico Virtual da UTAD. 

Conforme a página “online” do Jardim Botânico da UTAD em 2006, o projeto 

Escolas-Jardim nasce no ano de 2004, no âmbito do Programa INTERREG-IIA Douro-Duero 

século XXI, como uma iniciativa que procurou aproximar o conhecimento do recurso natural 

aos centros de ensino básico e secundário. É em 2006 que o projeto passa a ter uma 

importante ajuda financeira por parte do programa Ciência Viva, e com esta inestimável ajuda 

são realizadas diversas atividades em diferentes escolas, entre as quais a Escola Diogo Cão 

em Vila Real, onde estão criados Jardins com coleções vegetais temáticas. 

 Através da Fundação Ilídio Pinho, reconhecida por despacho ministerial de 15 de 

novembro de 2000 publicado no Diário da República nº 280, II Série, de 5 de dezembro de 

2000, é no âmbito do desenvolvimento do Projeto Ilídio Pinho, que ocorreu ainda uma 

atividade no Dia da Terra que consistiu no seguinte: 

- Em novembro de 2005, procedeu-se à sementeira da espécie Coriandrum sativum L. 

- No, Dia da Terra, 22 de abril de 2006, os alunos da escola, envolvidos no mesmo 

projeto, colheram as plantas e agruparam-nas em “molhos” que então, foram colocados à 

venda no polivalente da Escola Sede no dia em questão. Os professores envolvidos nesta 

atividade elaboraram folhetos com a descrição da espécie e mais aplicações, tais como, partes 

utilizadas e preparação de receita culinária. Em anexo, pode ver-se a frente e verso, de um 

folheto distribuído no Dia da Terra na Escola Diogo Cão em 2006 (ANEXO 42). Este folheto 

poderia ser também posteriormente utilizado como separador de um qualquer livro. 

Durante aquele ano letivo, pretendeu-se também colocar tabuletas com a identificação 

de cada espécie mas, não havendo meios financeiros para a concretização desse projeto, foi 

impossível realizá-lo. Apresenta-se em anexo, um exemplo de placa identificativa projetada 

para o canteiro das plantas aromáticas e medicinais da Escola Diogo Cão (ANEXO 43). 
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O trabalho de caraterização botânica das plantas com propriedades aromáticas e 

medicinais da Escola Diogo Cão, pretendeu atingir os seguintes objetivos: 

 Tirar partido do canteiro das plantas aromáticas e medicinais da Escola Diogo Cão; 

 Caraterizar diferentes espécies de plantas; 

 Divulgar a importância das plantas nas necessidades do quotidiano; 

 Estimular o espírito de observação; 

 Colocar à disposição, de toda a comunidade educativa, o material pedagógico vegetal; 

na vertente virtual da página “online” da escola: http://www.diogocao.edu.pt/, e 

elaboração de placas identificativas de cada espécie estudada; 

 Realizar trabalho cooperativo e independente; 

 Organizar a informação recolhida; 

 Aplicar estratégias de aprendizagem; 

 Organizar informação a partir de pesquisa bibliográfica; 

 Permitir uma melhor interação entre os trabalhos realizados no âmbito da UTAD e a 

Escola Diogo Cão. 

 

3.2.1. Os constituintes ativos das plantas aromáticas e medicinais e as partes utilizadas 

na fitoterapia 

Fitoterapia significa o tratamento pelas plantas ou o tratamento com o emprego de 

remédios de origem vegetal (Chaves, 2008). 

A fitoterapia é reconhecida como a arte de aproveitar as propriedades específicas de 

partes de certas plantas, usada individualmente ou associadas a outras espécies, para tratar as 

doenças de forma preventiva ou curativa. 

O uso dos recursos vegetais é tão antigo como a humanidade. Desde muito cedo, a 

espécie humana soube retirar do meio, produtos ou bens, que contribuíssem para o seu bem-

estar físico e ou espiritual (Ribeiro et al., 2000). 

Segundo Lipp (1996) «Planta medicinal» é qualquer vegetal que possa ser usado em 

medicina, na alimentação, como conservante, aromatizante ou no fabrico de cosméticos e 

perfumes. Á medida que a sociedade tecnológica ocidental foi deixando de as utilizar para 

esses fins, a expressão «planta medicinal» ficou reduzida ao seu sentido mais restrito, um 

punhado de condimentos, ou alguns remédios «alternativos».  

http://www.diogocao.edu.pt/
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No Quadro 3, referem-se os principais constituintes ativos das Plantas Aromáticas e 

Medicinais (PMA) e as partes utilizadas na fitoterapia, de entre as PAM, objeto deste estudo.  

 
Quadro 3 – Constituintes ativos, das PAM existentes na Escola Diogo Cão, 2014. 

(Fonte: Alves, 1996).  
 

Os principais constituintes ativos das plantas e as suas mais relevantes propriedades 

farmacológicas serão agora o objeto de estudo. Para Anónimo (1983), o metabolismo das 

 

Nome Científico 

 

  

Nome Vulgar 

 

 

    Constituinte ativo 

 

   
Achillea millefolium Macela    Heterósidos; Óleos essenciais; Taninos; Resinas; Sais minerais 

Artemisia absinthium Losna Amargos; Óleos essenciais; Taninos; Resinas; Vitaminas 

Coriandrum sativum Coentro Óleos essenciais; Taninos; Vitaminas 

Helichrysum italicum Erva caril Óleos essenciais 

Hypericum androsaemum Hipericão do gerês Óleos essenciais; Taninos; Vitaminas 

Lavandula stoechas Rosmaninho Amargos; Óleos essenciais 

Mentha x piperita Hortelã pimenta Óleos essenciais; Taninos 

Mentha pulegium Poejo Óleos essenciais 

Mentha x rotundifolia  

Origanum vulgare  

Petroselinum crispum 

Rosmarinus officinalis  

Ruta graveolens  

Salvia officinalis  

Sambucus nigra  

Sanguisorba minor  

Santolina chamaecyparissus  

Satureja montana  

Thymus mastichina  

Thymus serpyllum  

Thymus vulgaris  

Ulex europaeus  

Mentastro 

Oregão 

Salsa  

Alecrim 

Arruda 

Salva 

Sabugueiro 

Pimpinela 

Santolina 

Segurelha 

Bela luz 

Serpão 

Tomilho 

Tojo 

Óleos essenciais; Taninos 

Óleos essenciais; Taninos; Resinas 

Óleos essenciais; Vitaminas; Sais minerais 

Heterósidos; Taninos; Óleos essenciais   

Óleos essenciais: Taninos; Alcaloides 

Amargos; Óleos essenciais; Taninos; Resinas 

Heterósidos; Óleos essenciais; Taninos; Vitaminas; Mucilagem   

Óleos essenciais; Taninos; Vitaminas 

Óleos essenciais; Taninos; Resinas 

Óleos essenciais; Taninos; Mucilagem  

Óleos essenciais; Taninos  

Óleos essenciais; Taninos; Resinas 

Óleos essenciais; Taninos; Resinas 

Óleos essenciais; Resinas; Alcaloides 
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plantas fornece vários corpos secundários de maior importância, utilizados pelo homem para 

fins terapêuticos: princípios amargos, resinas, vitaminas, sais minerais, alcaloides, mucilagens 

vegetais, heterósidos, e óleos essenciais. Tudo isto são grupos de substâncias ativas que 

surgem nas plantas aromáticas e medicinais em quantidades muito variáveis e que dão 

valiosas indicações quanto aos seus poderes.  

Princípios amargos – Segundo Cunha et al. (2011), estão presentes por exemplo na 

Artemisia absinthium; são um grupo variado de componentes apenas ligados pelo seu 

acentuado sabor amargo, em que o próprio amargor estimula a produção de secreções pelas 

glândulas salivares e aparelho digestivo, sendo que tais secreções podem melhorar 

extraordinariamente o apetite e tonificar a função geral do aparelho digestivo; 

Resinas – São obtidas através de incisão no caule da planta. Estão normalmente 

dissolvidas nas essências e apenas aparecem sob a forma de resíduo viscoso ou sólido quando 

estas se volatilizam. Por esta razão, quando os óleos essenciais que exsudam naturalmente do 

tronco do pinheiro atingem o exterior, as essências volatilizam e deixam um resíduo viscoso – 

a resina. Os óleos essenciais têm uma ação antissética que retarda a putrefação da madeira e 

são muito utilizados em farmácia, como, por exemplo, os rebentos de pinheiro – Pinus 

pinaster – impregnados de resina, com ação eficaz na desinfeção das vias respiratórias. 

(Anónimo, 1983). 

Taninos – Segundo Cunha et al. (2011), são constituintes do metabolismo secundário 

da planta e substâncias de natureza fenólica que, quando ingeridos em doses elevadas, podem 

impedir a absorção das vitaminas e de certos sais minerais, como o cálcio e o ferro. 

São compostos fenólicos bastante diversos que coram de castanho-avermelhado os 

órgãos que os contêm; pensa-se que se trata também de resíduos do metabolismo. Uma forma 

de evitar que seja extraído tanino em excesso é preparar o chá a frio. O tanino utiliza-se como 

reagente químico e, em medicina, como adstringente e antiveneno. Existem outros corantes 

vegetais com propriedades medicinais. É o caso dos flavonoides, pigmentos amarelos afins 

dos taninos, utilizados para tratar a fragilidade dos vasos capilares (Anónimo, 1983). 

Vitaminas – As plantas fornecem alguns dos catalisadores bioquímicos indispensáveis 

que o organismo humano não pode sintetizar - as vitaminas. Encontram-se em misturas 

equilibradas nos frutos e legumes frescos. Segundo Chaves (2008), com base na sua 

solubilidade, as vitaminas dividem-se em vitaminas lipossolúveis: as Pró-vitamina A 

(caroteno), no agrião, cenoura, sementes de girassol; a Vitamina E, no girassol, agriões e 

vitaminas hidrossolúveis: as Vitaminas do grupo B, no aipo, aveia, sésamo, morangos; a 
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Vitamina B12, na levedura da cerveja; a Vitamina C, nas couves, beldroegas, pimento, 

framboesa; a Vitamina P (rutina), nos espargos. As vitaminas atuam como fatores reguladores 

do metabolismo das proteínas, dos hidratos de carbono e dos lípidos. Se é certo que se a 

carência de uma só vitamina pode prejudicar seriamente a saúde, também a ingestão muito 

exagerada de algumas vitaminas, pode prejudicá-la. 

Sais minerais – Certas plantas, são muito ricas em elementos minerais indispensáveis 

ao organismo - macroelementos: azoto, cálcio, potássio, sódio, etc. Alguns destes elementos 

encontram-se em quantidades tão pequenas no organismo humano, sem deixarem no entanto 

de ser necessários, que se chamam oligoelementos: é o caso do zinco, ferro, cobalto, cobre, 

manganés, lítio, césio, níquel, molibdénio, flúor, sílica etc. (Anónimo, 1983). 

As plantas fornecem misturas equilibradas de quase todos os oligoelementos. Por 

exemplo: a cavalinha-dos-campos (Equisetum arvense) contém elevados níveis de sílica 

(Anónimo, 1996). 

Alcaloides – também são frequentemente “amargos” no entanto, o seu forte efeito 

torna o seu uso perigoso, e a posologia deve ser muito cuidadosa; são substancias 

nitrogenadas complexas, de reação alcalina que mesmo em pequenas doses produzem grandes 

efeitos sobre o organismo (Cunha et al., 2011). 

Mucilagens vegetais – Para Cunha et al. (2011) as mucilagens são glícidos, que 

contêm glicona, estão na base da formação dos constituintes das plantas e são constituintes do 

metabolismo primário. 

Segundo Anónimo (1996), a mucilagem é composta por polissacáridos (grandes 

moléculas de açúcar) que absorvem água, produzindo uma massa pegajosa semelhante a 

geleia. A mucilagem reveste as mucosas do aparelho digestivo, protegendo-as contra a 

irritação, acidez e inflamações. Esta ação calmante e protetora parece estender-se a outras 

áreas, incluindo as mucosas da garganta, pulmões, rins e vias urinárias. As tosses irritativas 

também podem ser aliviadas com chás e plantas ricas em mucilagens. 

Heterósidos – Segundo Cunha et al. (2011), contêm aglicona e têm como principal 

terapêutica o tratamento da insuficiência cardíaca (heterosídeos cardiotónicos) congestiva de 

baixo débito e a fibrilação auricular.  

São compostos formados pela associação de um glúcido e de um corpo não açucarado 

chamado genina, que é um mero produto de excreção e que pode ser tóxico para a planta, pelo 

que os glúcidos se lhe associariam para a neutralizar, formando um heterósido não tóxico. 

Deste modo, o loureiro-cereja produz heterósidos cianogenéticos e a genina destes 
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heterósidos, o ácido cianídrico, que é um veneno violento para o ser humano. Grande número 

de heterósidos tem aplicações medicinais: é o caso da digitalina, um cardiotónico muito 

eficaz, ou do salicósido, precursor da aspirina.  

Segundo Anónimo (1983), os heterósidos classificam-se segundo a natureza da sua 

genina: 

- Antraquinonas – têm nos seus principais componentes ativos um efeito laxante 

e irritante sobre o intestino grosso, provocando contrações das paredes intestinais e 

estimulando o trânsito intestinal cerca de 10 horas depois de terem sido ingeridas; são 

tomadas para aliviar a obstipação; 

- Antocianinas – cujos pigmentos, são responsáveis pela tonalidade azul, púrpura 

ou vermelha das flores e que ajudam a manter a saúde dos vasos sanguíneos. 

- Saponinas – Para Cunha et al. (2011), as saponinas também chamadas 

saponósidos, não são mais do que heterósidos de genina esteroide, tendo como principal 

caraterística ou propriedade, reduzirem a tensão superficial da água, o que explica a sua ação 

emulsionante, detergente, de formação de espuma e a sua elevada toxicidade para os peixes. 

Estudos farmacológicos recentes têm mostrado ações anti-inflamatória, antifúngica, antiviral, 

hepatoprotetora, expetorante, etc. Atenção no entanto deve ser dada às reações adversas que 

as saponinas têm, podendo provocar irritação gastrintestinal o que originará vómitos e 

diarreia. 

De acordo com Anónimo (1996), existem dois tipos de saponinas: as triterpenóides e 

as esteroides. Estas devem o seu nome à semelhança que apresentam com as hormonas 

esteroides naturalmente presentes no organismo humano. Muitas plantas que contêm 

saponinas esteroides têm uma acentuada atividade hormonal, sendo o alcaçuz (Glycyrrhiza 

glabra) uma das mais conhecidas. As saponinas triterpenóides, como, por exemplo, as 

existentes na prímula ou primavera (Primula veri) são, em muitos casos, expetorantes fortes e 

podem também ajudar à absorção dos nutrientes. 

 - Flavonóides – De acordo com et al.(2011), são substâncias químicas cuja 

propriedade comum é reforçar a parede dos capilares, melhorando as trocas de substâncias 

nutritivas e de oxigénio entre o sangue, que por eles circula e os tecidos; além disso evitam a 

oxidação do “mau” colesterol. 

 - Cumarinas – Segundo Cunha et al. (2011), estão amplamente distribuídos nos 

vegetais, mas também podem ser encontradas em fungos e bactérias. Possuem odor 

característico e por isso foram amplamente utilizadas em aromatizantes de produtos 
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industrializados. Apesar de ser considerada uma substância tóxica, porém não o suficiente 

para matar, passou a ser utilizada em produtos de limpeza e cosméticos. 

Possuem atividade anticoagulante, vasodilatadora, espasmolítica e antitrombótica. 

Um exemplo é a castanha da índia, muito utilizada contra varizes. 

 - Cardiotónicos – Devem ser usados com prudência; também chamados 

cardioativos, a sua ação consiste em fortalecer os vasos capilares e aumentar a força contrátil 

do coração e regular o seu ritmo.  

 - Fenólicos – É encontrada na urze – erica arbórea – e liberta genina de ação 

antisséptica e anti-inflamatória sobre os órgãos urinários. 

Óleos essenciais – Segundo Cunha et al. (2011), as plantas aromáticas e medicinais 

distinguem-se pela existência de óleos essenciais, que são geralmente misturas naturais, 

constituídos por compostos voláteis de natureza terpénica e por derivados do fenilpropano 

arrastáveis pelo vapor de água e que se caraterizam por serem solúveis nos solventes 

orgânicos e insolúveis em água. Os constituintes dos óleos essenciais pertencem a numerosas 

classes químicas e, por esse motivo, apresentam propriedades biológicas diferentes, o que 

justifica, nuns casos o emprego direto da planta e noutros apenas a utilização do óleo 

essencial. Os constituintes dos óleos essenciais, são assim responsáveis por diversas 

ações/efeitos: por exemplo a ação espasmolítica e sedativa da hortelã-pimenta; ou a ação 

expetorante para o tomilho e serpão. 

Ultimamente o emprego dos óleos essenciais na aromaterapia em processos infeciosos 

crónicos tem tido grande incremento. É de salientar alguns dos diversos efeitos adversos e 

tóxicos dos óleos essenciais se devem sobretudo à via de administração. 

Segundo Anónimo (1983), os óleos essenciais, são também resíduos do metabolismo 

da planta e podem surgir como essências propriamente ditas ou misturadas com as resinas. 

Estas apresentam-se sob a forma de emulsões que tendem a formar pequenas gotas e 

frequentemente, a planta escoa-as para o exterior por meio de canais excretores. As essências, 

que são voláteis, difundem-se através da epiderme das folhas e das flores. Estas emanam por 

vezes um aroma muito forte e são responsáveis pelos perfumes dos vegetais. As essências são 

compostos terpénicos, chamados isoprenos. Como os isoprenos podem combinar-se uns com 

os outros de diversos modos, a variedade de essências é considerável. São conhecidas cerca 

de 600 essências. No Quadro 4, poderemos ver a distribuição dos constituintes químicos 

encontrados nas PAM, objeto deste estudo, pelos diferentes grupos de substâncias químicas.  
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Quadro 4 - Distribuição dos constituintes químicos por grupo de substâncias, 2014 

 (Fonte: Cunha et al., 2011). 

 

                                  SUBSTÂNCIA 
 
Constituinte químico 

   
               

GLÍCIDOS 

 

Mucilagem 

 
Cimeno 

 

HETEROSÍDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

Antraquinonas 

 
Digitalina. 
 

Flavonóides Apigenina; Diosmina; Luteolina; Mentósido. 
 

Cardiotónicos Digitoxina. 
 

Cumarina Bergapteno. 
 

Fenólicos Salicósido. 
 

Saponinas  triterpenoides Absintina; Azuleno; Triterpeno. 

                 

TANINOS 

                            

 

                           RESINAS 

 

 

ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

 

 

 

 

  
Mentol; Cineol;Timol;Linalol; Burneol;Timol; 
 
Carvacrol; Mentona; Pulegona;Cânfora; 
 
Alfa-pineno; Apiol; Betabisaboleno; 
 
Canfeno; Cariofileno; Delatalinalol; 
 
Lactona; Metilchavicol; Mentona; Miristicina;  
 
Terpinina; Tuoiona; Sequisterpeno; Undecanona. 

 

SAIS MINERAIS 

 

 

Macroelementos 

 
Azoto; Cálcio; Potássio; Sódio. 

 

Oligoelementos 

 
Cobalto; Cobre; Ferro;Lítio; Flúor; Césio;  
 
Manganés; Molibdénio; Níquel; Zinco. 
  

 

VITAMINAS 

 

 
 

 

Vitaminas lipossolúveis 

 

Vitaminas hidrossolúveis 

 
Pró-vitamina A (caroteno); Vitamina E. 
 
Vitaminas do grupo B (B1, B2); Vitamina B12; 
 
Vitamina C; Vitamina P (rutina). 
 

 

ALCALOIDES 

  
Arborinina; Cistina; Esquimianina; Fagarina. 
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As substâncias ativas não se encontram uniformemente distribuídas pelas diferentes 

partes da planta. As partes de plantas que são utilizadas designam-se por fármacos vegetais. 

No Quadro 5, descrevem-se as partes das diferentes PAM utilizadas em fitoterapia.  
 

Quadro 5 – Partes utilizadas, das PAM existentes na Escola Diogo Cão, na fitoterapia, 2014. 

 (Fonte: Alves, 1996). 

 

Nome Científico 

 

  

 Família                     Parte 

 

utilizada 

 

     
Achillea millefolium Asteraceae Planta inteira; folhas; frutos; sumidades floridas  

Artemisia absinthium Asteraceae Folhas; sumidades floridas 

Coriandrum sativum Apiaceae Folhas, sementes, raízes 

Helichrysum italicum Asteraceae Folhas; sumidades floridas 

Hypericum androsaemum Hypericaceae Folhas; sumidades floridas 

Lavandula stoechas Lamiaceae Sumidades floridas 

Mentha x piperita Lamiaceae Folhas; caules 

Mentha pulegium Lamiaceae Folhas; sumidades floridas 

Mentha rotundifolia  

Origanum vulgare  

Petroselinum crispum 

 Rosmarinus officinalis  

Ruta graveolens  

Salvia officinalis  

Sambucus nigra  

Sanguisorba minor  

Santolina chamaecyparissus  

Satureja montana  

Thymus mastichina  

Thymus serpyllum  

Thymus vulgaris  

Ulex europaeus  

Lamiaceae  

Lamiaceae 

Apiaceae  

Lamiaceae  

Rutaceae 

Lamiaceae  

Adoxaceae 

Rosaceae 

Asteraceae  

Lamiaceae  

Lamiaceae  

Lamiaceae  

Lamiaceae  

Fabaceae 

Folhas; sumidades floridas 

Sumidades floridas 

Folhas, sementes, raízes  

Folhas; flores 

Parte aérea florida 

Folhas; sumidades floridas 

Folha; flores; frutos; casca 

Planta inteira 

Folhas; sumidades floridas; frutos 

Folhas; sumidades floridas; caules 

Folhas; Sumidades floridas 

Sumidades floridas 

Folhas; sumidades floridas 

Sumidades floridas 
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A folha, é a parte mais utilizada, pois produz os heterósidos e a maior parte dos 

alcaloides.  

O caule (Figura 5) é apenas uma via de circulação entre as raízes e as folhas, podendo 

conter componentes ativos, especialmente na casca. O alburno, parte do caule situada entre o 

cerne e a casca, tem normalmente propriedades terapêuticas: é o caso da tília, em que tem 

uma ação hipotensora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Corte transversal de um caule, 2014. (Fonte: Autor) 

 

O lenho também pode ser útil: o da bétula produz carvão vegetal. O caule termina 

numa gema onde se localizam todas as potencialidades vegetativas da planta, sendo esta um 

caule completo em miniatura. Algumas gemas são antissépticas, como, por exemplo, as do 

pinheiro. 

 Ao nível do solo existem também caules especializados em armazenamento: rizomas, 

tubérculos e bolbos. A sua missão essencial é assegurar a sobrevivência das gemas durante o 

inverno, após o desaparecimento das folhas. Os tubérculos das batatas aumentam de volume 

devido ao aumento do número e volume das células que acumulam amido. As essências 

sulfuradas acumulam-se nos bolbos do alho e da cebola. A raiz absorve no solo a água e os 

sais minerais que envia para as folhas e armazena com mais frequência açúcares, e também 

vitaminas podendo ainda conter alcaloides. 

A flor possui a missão de transmitir a mensagem hereditária e como está 

frequentemente repleta de componentes ativos, é muito apreciada em fitoterapia. Por 

exemplo, as flores de rosmaninho ou alfazema são muito ricas em essências, colhendo-se em 

geral, as inflorescências terminais. A mistura das pequenas folhas e dos pedúnculos florais 
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forma as sumidades floridas. Os estiletes do milho e os pedúnculos florais da cerejeira 

também designados por pés são diuréticos. O pólen é rico em vitaminas e em oligoelementos.  

Os frutos, por exemplo os frutos das umbelíferas, os aquénios, contêm óleos 

essenciais. Os frutos carnudos constituem uma reserva de vitaminas, de ácidos orgânicos e de 

açúcares; a cor violeta do arando – Vaccinium myrtillus – por exemplo, deve-se a um 

pigmento próximo dos flavonoides, com grande teor de Vitamina P (rutina) e é também um 

antidiarreico com ação sobre certos bacilos intestinais.  

A semente é um reservatório autónomo que contém os alimentos necessários à futura 

planta, e nela se distribuem harmoniosamente os glúcidos, os lípidos e os prótidos. A semente 

fornece o amido e a maior parte dos óleos vegetais. As plantas primitivas, que não têm flores, 

produzem esporos para se multiplicarem, estes são pequenos grãos amarelados semelhantes 

ao pólen e normalmente utilizados em pomada para tratar as irritações da pele.  

Nem sempre as drogas vegetais são plantas ou partes delas; podem ser secreções como 

as resinas e as gomas. A secreção viscosa alojada sob a casca do azevinho – o visco – usa-se 

na confeção de cataplasmas para produzir a maturação dos abcessos e dos furúnculos 

(Anónimo, 1983). 

 

3.2.2. Fichas descritivas das plantas aromáticas e medicinais 

Apresentar-se-á agora uma breve descrição das espécies existentes no “canteiro da 

Escola Diogo Cão”, em 2006, após a restituição das que se perderam desde a sua constituição 

em 2003 e com outras que, nesse ano, foram acrescentadas por plantação de raiz protegida. As 

plantas foram classificadas por ordem alfabética, de acordo com o seu nome botânico. Ficará 

a saber, por exemplo que, a Satureja montana deriva da palavra latim satura, que significa 

guisado ou molho, fazendo assim alusão ao uso culinário desta planta, e que, nome específico 

indica o seu habitat. Ou que o Coriandrum sativum é uma planta aromática frequentemente 

utilizada para temperar guisados, caça, caldos, conservas em vinagre e purés de batata e 

mastigada, disfarça o mau hálito provocado pela ingestão de alhos.  

Também poderá de forma mais completa perceber-se igualmente no quadro construído 

pelo autor no (ANEXO 44), o calendário das plantas aromáticas e medicinais, onde estão 

indicadas as diferentes PAM deste estudo, classificadas quanto ao tipo de planta, forma e 

época de propagação. 
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É possível observar (Figura 6) a disposição, que as diversas espécies de PAM ocupam 

no canteiro da escola. Os números assinalados, na figura, correspondem a cada uma das 

espécies referidas anteriormente, objeto deste trabalho, e a seguir mencionadas.  

 

. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Esquema representativo da localização das 22 espécies no “canteiro” da Escola Diogo Cão, 2006. 
Cada quadrícula tem de área 1m2. (Fonte: Autor) 
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No canteiro da escola foram instaladas 22 espécies: 

 

Todas as plantas descritas estiveram sujeitas às mesmas condições edáfoclimáticas e 

na arborescência destacaram-se pelo seu vigor no canteiro das PAM da Escola Diogo Cão, e 

portanto com maior aptidão natural – o “hipericão do gerês” (Hypericum androsaemum), o 

“rosmaninho” (Lavandula stoechas), a “hortelã pimenta” (Mentha x piperita), a “segurelha” 

(Satureja montana) e a “bela luz” (Thymus mastichina) – uma vez que apreciam climas 

temperados, luz e solos de textura ligeira.  

A observação da distribuição das espécies pré-existentes no canteiro que veio a 

encontrar revela um conhecimento científico de quem as instalou no terreno, que é 

corroborando por Mourão (2012b) quando refere que quando algumas espécies são cultivadas 

em bordadura, perto de outras ervas aromáticas, aumenta nelas a produção de óleos 

essenciais, sobretudo daquelas que, maior vigor apresentam. Exemplos destas espécies são: o 

“milefólio” (Achillea millefolium) e o “orégão”, (Origanum vulgare); que de facto se verifica 

existirem em bordadura no canteiro objeto de estudo deste trabalho. 

 Importante referir ainda que a poda de renovação efetuada, estimulou a floração e 

renovação de novos e vigorosos rebentos nas espécies que mais aromas produzem. 

Também é de salientar que o conhecimento científico aliado à experimentação referido 

por Bastian (2009), acerca da espécie “funcho” (Foeniculum vulgare), justifica esta não estar 

representada no canteiro, uma vez que não deve ser plantada perto das plantas da família das 

umbelíferas (apiáceas), como o são as seguintes espécies, existentes no canteiro objeto deste 

estudo: “coentro” (Coriandrum sativum) e “salsa” (Petroselinum crispum). 

- Achillea millefolium L. (1) 

- Artemisia absinthium L. (2) 

- Coriandrum sativum L. (3) 

- Helichrysum italicum Roth. (4) 

- Hypericum androsaemum L. (5) 

- Lavandula stoechas L. (6) 

- Mentha x piperita L. (7) 

- Mentha pulegium L. (8) 

- Mentha rotundifolia (L.) Hudson (9) 

- Origanum vulgare L. (10) 

- Petroselinum crispum (Miller) A.W.Hill (11) 

- Rosmarinus officinalis L. (12) 

- Ruta graveolens L. (13) 

- Salvia officinalis L. (14) 

- Sambucus nigra L. (15) 

- Sanguisorba minor Scop. (16) 

- Santolina chamaecyparissus L. (17) 

- Satureja montana L. (18) 

- Thymus mastichina L. (19) 

- Thymus serpyllum L. (20) 

- Thymus vulgaris L. (21) 

- Ulex europaeus L. (22) 
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3.2.2.1. Achillea millefolium L. 

Curiosidades 

Etimologia – Achillea millefolium (Figura 7), designada vulgarmente por (milefólio), 

deve o nome latino ao herói grego Aquiles, que, tendo sido informado pelo centauro Quíron, 

das virtudes terapêuticas da planta, a utilizou, no decorrer de uma batalha, para curar as 

feridas do rei Telefo (Anónimo, 1983). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  –  Achillea millefolium L. , Campus da UTAD, 2005. 
 (Foto: Autor) 

 

História – Os antigos Chineses lançavam pés de milefólio enquanto consultavam o I 

Ching, o livro das profecias, e até ao século XIX a planta era utilizada na Europa para 

adivinhar a identidade do futuro cônjuge e para avaliar a fidelidade dos amantes. Duma planta 

nascida junto ao túmulo de um jovem do sexo oposto, apanhava-se uma haste que depois se 

colocava debaixo do travesseiro após a recitação de uma fórmula especial, e o futuro cônjuge 

surgia, então, em sonhos. O uso mágico do milefólio perdurou durante séculos na Europa, 

bem como o seu emprego medicinal: as mesmas comunidades rurais mascavam-no para curar 

chagas infetadas (Lipp, 1996). 

 

Partes utilizadas 

No caso do “milefólio”, Anónimo (1983) refere que, as partes aproveitadas são as 

sumidades florais, as folhas e as sementes. Chaves (2008), refere que a parte usada é: toda a 

planta. 
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Caraterização organográfica 

Citando Franco (2003), é um caméfito herbáceo (Quadro 6) de caules com 8-40 (-60) 

cm, eretos ou ascendentes, geralmente simples e mais ou menos lanuginosas; folhas 

caulinares lanceoladas a lineares, roliças e com mais de 15 pares de segmentos primários, as 

médias com 30-50 x 5-12mm, oblongo-lanceoladas, 2(-3) penatissetas, mais ou menos pilosas 

em ambas as páginas, de ráquis com 0,5-1 mm de largura, inteira; corimbos geralmente com 

muitos capítulos; brácteas involucrais subglabras, raramente lanuginosas. 

 

Composição, usos medicinais e outros  

O milefólio contém óleo essencial, resina, tanino, alcaloide, heterósido, potássio e 

matérias azotadas entre outros (Chaves, 2008). Importante referir Mourão (2012a), quando diz 

que o cultivo em bordadura desta espécie, perto de outras ervas aromáticas, aumenta nelas a 

produção de óleos essenciais. 

O milefólio estimula o apetite e, misturando-o com camomila e hortelã-pimenta, 

obtém-se um chá recomendado para problemas gastrointestinais e da vesícula. Como possui 

propriedades diaforéticas, também o chá quente obtido só a partir dele constitui um remédio 

popular contra a febre, constipações e gripes, além de que, por ser rico em cálcio e outras 

substâncias que estimulam a atividade renal, é igualmente ideal como tónico para tomar na 

primavera e no outono (Chaves et al., 2008). Na primavera, a mistura de extratos frescos de 

milefólio e agrião é utilizada como tónico das secreções mucosas dos pulmões e do trato 

urinário. O sumo da planta pode ainda ser aplicado num cataplasma sobre ferimentos e 

Quadro 6 - Caraterização sistemática da espécie  Achillea millefolium 

Nome comum 
Erva-das-cortadelas; Erva-de-São-João-de-Grisley; Erva-carpinteira; Eupatório-demésue; Macela, 
Macela-de-São-João; Macela-Francesa; Milefólio; Mil-em-rama; Milfolhada; Mil-folhas 

Sinonímias 

 

Achillea millefolium L. var. genuina Gr. et Godr. 
 

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Asteridae  

Ordem Asterales Família Compositae (Asteraceae) 

Espécie Achillea millefolium Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição Geral Europa, rara na Região Mediterrânica 

Época de Floração maio – agosto 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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furúnculos. No entanto, como há pessoas alérgicas ao milefólio, se surgir alguma erupção na 

pele, o tratamento deve ser interrompido (Lipp, 1996). 

Precauções – Segundo Tavares et al. (2010), apesar do seu uso estar aprovado na 

perda de apetite e dispepsia e, externamente em banhos ginecológicos do baixo-ventre e de ser 

tradicionalmente usado nas doenças inflamatórias do trato digestivo, disquinésia hépato-biliar, 

e externamente, nas hemorroidas e queimaduras, as folhas e flores estão contra-indicadas em 

dispepsias com hipersecreções gástricas. Podem produzir-se alterações cutâneas (dermatites), 

devido a algumas lactonas sesquiterpénicas, sobretudo em pessoas sensíveis a plantas da 

família Asteraceae (compostas). Nestes casos deve suspender-se imediatamente o tratamento. 

Chaves (2008), indica ainda, como condição, para quem tomar sumo fresco desta 

planta, evitar a exposição ao sol, nas horas seguintes à tomada do sumo, para evitar 

fenómenos de fotossensibilização (alergia da pele). 

 

Distribuição e habitat 

Segundo Chaves (2008), o mil-folhas (milefólio) é nativo da Europa, vivendo 

essencialmente em prados, bermas de caminhos e das vias-férreas. É espontâneo no Norte e 

Centro de Portugal (até 2000m de altura). 

Lipp (1996) refere também que, o milefólio prefere solos arenosos e leves, crescendo 

em relvados, bosques pouco densos e à beira das estradas. Anónimo (1997), indica que nos 

solos arenosos e secos o seu porte é menor, mas que o teor em óleo é maior; a produção é 

máxima em minerais e matéria orgânica, nos solos férteis e levemente húmidos; e prefere 

climas temperados-amenos a temperados-frios mas luminosos e é pouco exigente em água. 

Climas húmidos bem como chuvas excessivas prejudicam o seu teor em óleos essenciais.  

 

Cultivo – Mourão (2012a), refere que esta planta perene é propagada por divisão de tufos, por 

rizomas e sementes. A plantação pode ser feita na primavera (março-junho) ou no outono 

(setembro-outubro) a distâncias de 50 a 70 cm entre as linhas e 30 a 40 cm entre as plantas na 

linha. Em solos pobres os espaçamentos são menores. 
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3.2.2.2. Artemisia absinthium L. 

Curiosidades 

Etimologia – Artemisia absinthium (Figura 8), designada vulgarmente por (losna), 

tem o seu nome botânico de Artemis, a deusa grega da natalidade, pelo que os antigos Gregos 

e Romanos o usavam como emenagogo, mas também em feitiços secretos para invocar os 

espíritos dos mortos e os demónios do outro mundo (Lipp, 1996). 

O nome da espécie provém da palavra bsinthium, que significa “doçura”, e do prefixo 

a, que significa “sem”, isto é, sem doçura, indicando assim o sabor amargo desta planta 

(Muñoz, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 -  Artemisia absinthium L. , Parque do Buçaquinho, em Esmoriz - Ovar, 2013.  
(Foto: Autor) 

 

História – A Artemisia – losna – é famosa desde tempos muito antigos, pelas suas 

virtudes medicinais, sendo inclusive citado num papiro egípcio que data de 1.600 a.C. Já 

Hipócrates, o pai da medicina, costumava receitar uma planta chamada Artemisia para tratar 

anemia, asma, reumatismo, dor de estômago e cólicas menstruais. Sabe-se também que a 

Artemísia tornou-se também uma planta mágica ou Sagrada para os orientais, - tendo até um 

tempo no calendário chinês consagrado a ela (Anónimo, 1996). 

Na Europa anterior ao cristianismo, empregava-se a planta na incineração de 

cadáveres e, mais tarde, os cristãos usavam-na na decoração de caixões, sendo também 

plantada nas campas, e aí a sua simbólica conotação com a melancolia (Chaves, 2008).  
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Partes utilizadas 

 Da “losna”, são procuradas as partes aéreas. Estas por sua vez podem ser frescas ou 

secas (Anónimo, 1996). Da planta fresca obtém-se em forte percentagem um óleo essencial de 

coloração vermelha acastanhado denso, com aroma penetrante, enquanto que a planta já seca 

pode ser usada para a preparação de uma infusão (Ferreti, 1991). 

Segundo Tavares et al. (2010), as partes utilizadas, são as aéreas floridas e as folhas. 

 

Caraterização organográfica 

Segundo Franco (2003), é um hemicriptófito ou caméfito herbáceo (Quadro 7), 

aromático, mais ou menos acetinado, de 30-90 cm; folhas 2- a 3-penatissectas, pecioladas, de 

segmentos com 5-20 x 1-6 mm, linear-oblongos ou lanceolados, geralmente obtusos, 

acetinado-pubescentes em ambas as páginas; capítulos com 3-4 mm de diâmetro, 

hemisféricos, voltados para baixo, reunidos em inflorescência paniculada muito racemosa; 

invólucro com 2-3 mm, de brácteas involucrais externas oblongas, herbáceas, as internas 

ovadas, herbáceas mas com uma larga margem escariosa; receptáculo densa e longamente 

piloso: corola glabra, amarela.  

O fruto é um aquénio, nesta planta herbácea perene ou vivaz, com base lenhosa, que 

pode atingir um metro de altura (Tavares et al., 2010). 

 

 

 

Quadro 7 - Caraterização sistemática da espécie Artemisia absinthium 

Nome comum 
Absinto; Amargoso; Acinto; Citronela-maior; Erva-das-sezões; Grande-absinto; Losna; Losna-
maior; Sintro; Santónica. 

Sinonímias 

 

Absinthium officinale Brot. 
 

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Asteridae  

Ordem Asterales Família Compositae (Asteraceae) 

Espécie Artemisia absinthium Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Hemicriptófito ou caméfito 

Distribuição Geral Quase toda Europa, e no Norte de África 

Época de Floração junho - setembro 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Composição, usos medicinais e outros  

A losna contém óleos voláteis (sequisterpeno, lactonas e tuiona), tanino e substâncias 

amargas, glicósidos como a absintina, azuleno, Vitaminas B e C, oligoelementos, resina, entre 

outros. Segundo Chaves (2008), o absinto tem como príncipio ativo a absintina, que é amarga 

e tem propriedades digestivas. O óleo essencial de absinto contém tuiona com ação 

emenagoga e vermífuga. 

Está indicada principalmente contra as perturbações digestivas como a azia, a falta de 

apetite, o meteorismo e o mau funcionamento do fígado. O chá seria também eficaz como 

estimulante da menstruação (Leibold, 1997). Por outro lado, segundo Lipp (1996), como 

estimula a secreção da bílis e alivia as inflamações da vesícula biliar, é, pelas suas 

propriedades tonificantes, um ingrediente habitual na maioria dos tratamentos da primavera 

para limpeza dos sistemas gastrointestinal e circulatório. Poderoso estimulante, a losna é 

antissética e antipirética e emprega-se no tratamento de cistites, dispepsia nervosa, prisão de 

ventre, icterícia e anasarca. Em cataplasmas ou como unguento, é aplicado em nódoas negras, 

entorses, erupções e na artrite ou reumático das articulações.   

Precauções – O absinto é ilegal em França desde 1915, porque cria dependência, 

devido a tuiona, componente estimulante mas também viciante (Mnimh, 2000), e o seu 

consumo excessivo e prolongado pode causar danos irreparáveis no sistema nervoso e 

provoca inflamações dos rins, nervosismo, cãibras musculares, dores de cabeça, tonturas e 

perturbações da vista (Lipp, 1996). 

Chaves (2008), refere que a tuiona presente no óleo essencial de absinto em altas 

doses, torna-se tóxica, causando convulsões, dependência, alucinações, demência e morte. 

Assim devem abster-se de tomar a infusão de losna, todas as mulheres grávidas (por risco de 

aborto) e as que amamentam, visto que os seus princípios ativos são eliminados pelo leite, 

sendo nocivos para o bebé. 

 

Distribuição e habitat 

A losna, planta de beira dos caminhos, nativa da Europa, cresce em estado selvagem 

na Ásia Central e regiões orientais dos Estados Unidos da América (EUA) e é cultivada nas 

regiões temperadas de todo o Mundo (Anónimo, 1996). Esta cultura é bastante abundante nas 

zonas montanhosas, cobrindo, por vezes, extensões consideráveis e sufocando qualquer outra 

vegetação. Sendo este produto espontâneo e abundante, o cultivo desta composta perene 
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parece não ser aconselhável em declives escarpados ou em terrenos calcários secos (Ferreti, 

1991). 

Para Tavares et al. (2010) em Portugal é espontânea, vegetando em solos soalheiros, 

moderadamente férteis, neutros ou ligeiramente alcalinos e resiste bem à seca. 

 

Cultivo – Adaptado de Mourão (2012a) esta planta perene propaga-se por estaca no fim do 

verão. As jovens plantas podem ser obtidas por divisão, necessitando, para esse efeito de um 

local ensolarado e de solo permeável. O melhor é plantá-lo virado a sul, onde cresçam 

espécies persistentes; na primavera, antes da nova rebentação, é sempre necessária uma poda 

até ao chão, promovendo uma rebentação vigorosa e um crescimento cerrado (Bastian, 2009).  

Chaves (2008), indica que o odor a absinto afasta os insetos e é utilizada a decocção 

como inseticida. 

Em 2002, na quinta da Pocariça, pertencente à CM da Guarda, foi implantada na orla 

dos canteiros de legumes, onde pelas condições de boa luminosidade e de solos permeáveis, 

permitiu o desenvolvimento de exemplares vigorosos.  

 A recente experiência na ilha de São Miguel, através do serviço florestal de Ponta 

Delgada, da Direção Regional dos Recursos Florestais, leva a concluir pelo seu fraco 

desenvolvimento, dado o teor elevado de humidade existente nessa região, que esta espécie 

não é tolerante ao excesso de humidade. 

 

3.2.2.3. Coriandrum sativum L. 

Curiosidades 

Etimologia – Coriandrum sativum (Figura 9), vulgarmente designado (coentro), tem 

segundo Muñoz (1993), o nome genérico, Coriandrum, que provém da palavra grega korios, 

que significa “incomodar”, que faz alusão ao cheiro repugnante do seu fruto verde. O nome 

específico significa que se trata de uma planta cultivada. 
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Figura 9 - Coriandrum sativum L., Escola Secundária das Laranjeiras – Ponta Delgada, 2014.  
(Foto: Autor) 

 

História – O coentro é usado na Ásia, África Setentrional e Europa há mais de 2000 

anos. Aparece já mencionado no papiro de Ebers (datado de cerca de 1500 a.C.) e parece ter 

sido muito usado no antigo Egipto (Anónimo, 1996). 

 

Partes utilizadas  

Segundo Clevely & Richmond (1998), as partes utilizadas do “coentro”, são as folhas 

novas e rebentos, as sementes maduras secas, torradas ou moídas antes de utilizar, e as raízes 

desenterradas após a floração. Anónimo (1997), salienta que as folhas de coentro são muito 

utilizadas na cozinha regional portuguesa, em especial no Alentejo. 

 

Caraterização organográfica 

Terófito de 15-50 cm (Quadro 8), glabro, erecto, fétido em fresco; segmentos das 

folhas inferiores ovado-acunheados e inciso-dentados, os das superiores partidos em lacínias 

lineares; raios 3-5(-10); brácteas involucrais 0-1; brácteas umbelulares geralmente 3, lineares 

(Franco, 2003). 
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Composição, usos medicinais e outros  

O coentro contém até 1,5% de óleo volátil, que consiste sobretudo em deltalinalol 

(cerca de 79%), alfa-pineno, terpinina e são ricos em Vitaminas A, B1, B2 e C. Contém ainda 

flavonoides, cumarinas e ácidos fenólicos (Anónimo, 1996). 

Tomada em doses excessivas, a essência das Umbelíferas pode provocar perturbações 

e lesões renais; em doses medicinais, é um excitante, antisséptico e vulnerário, indicado para 

estados de choque ou em casos de enfraquecimento geral associado a graves doenças 

infeciosas. Os frutos servem para temperar guisados, caça, caldos, conservas em vinagre e 

purés de batata. O coentro é assim uma planta aromática frequentemente utilizada. Mastigada, 

disfarça o mau hálito provocado pela ingestão de alhos (Anónimo, 1983). 

Para Cunha et al. (2011), o óleo essencial presente nesta planta é responsável pelo 

efeito digestivo, analgésico, bactericida, fungicida e espasmolítico. Está indicado 

terapeuticamente como aperitivo e estimulante das secreções digestivas, no caso de flatulência 

e em espasmos intestinais, pela sua ação carminativa; e é igualmente útil nas inflamações 

urinárias; e externamente o seu óleo essencial, em fricções, nas inflamações osteoarticulares. 

Precauções – Está contraindicado na gravidez. A planta recente pode produzir 

dermatites por contato, após a ação da luz solar devido às furanocumarinas (Cunha et al., 

2011). Para Chaves (2008), os coentros, apesar das propriedades antissépticas e de auxílio da 

digestão, pode provocar convulsões e ter efeitos tóxicos sobre o sistema nervoso, provocando 

embriaguez. 

 

Quadro 8 – Caraterização sistemática da espécie Coriandrum sativum 

Nome comum Coentros; Coriandro 

Sinonímias Não tem   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Asteridae  

Ordem Araliales Família Umbelliferae (Apiaceae) 

Espécie Coriandrum sativum Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Terófito 

Distribuição Geral Europa meridional e Ásia  temperada 

Época de floração junho - julho 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Distribuição e habitat 

Propagado por meio da cultura e esparsamente espontâneo numa extensa zona da bacia 

mediterrânica, na Ásia e na América, o coentro é provavelmente nativo do Próximo Oriente 

(Anónimo, 1983). Também Anónimo (1997), refere ser originário da Europa Meridional e 

Ásia temperada e muito vulgar entre nós. 

 

Cultivo – Segundo Anónimo (1997), esta planta anual rústica, tem temperaturas ótimas de 

crescimento entre os 15º e os 30º C, os limites térmicos críticos extremos são -6º e 43º C. 

Semear no próprio local no outono ou na primavera, com 15cm de distância. Cresce 

rapidamente com muito sol, em solos bem drenados com um pouco de adubo para 

jardinagem, sendo conveniente proteger os ramos quebradiços do vento. Normalmente auto 

propagam-se livremente. Aconselham-se diversas sementeiras para uma boa produção de 

folhas (Clevely & Richmond, 1998). 

Importante referir que em 2007, na Escola do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo Passos 

José em Matosinhos, durante a lecionação do CEF de Jardinagem e Espaços Verdes, esta 

espécie semeada em abril apresentou fraco desenvolvimento, devido à presença de Funcho 

(Foeniculum vulgare) nas proximidades. Tal como refere Bastian (2009) “ as umbelíferas não 

devem ser semeadas perto do funcho, ou de outras espécies aparentadas”. 

 

3.2.2.4. Helichrysum italicum Roth. 

Curiosidades 

Etimologia – Helichrysum italicum (Figura 10), vulgarmente chamado (erva caril), 

tem o nome Helichrysum derivado do grego helios (sol) e chrysos (ouro), a cor amarela 

brilhante das cabeças (Anónimo, 1996). 
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Figura 10 - Helichrysum italicum  (Roth.), Parque do Buçaquinho em Esmoriz – Ovar, 2013.  
(Foto: Autor) 

 

História – Ao Helichrysum italicum, os portugueses chamam perpétua-das-areias. 

Pelo seu aroma intenso a caril, os ingleses baptizaram-no de curry plant. Ao contrário do que 

muitos pensam, não é desta planta que se extrai o famoso  tempero que os cozinheiros de 

Madrasta deram a conhecer aos ingleses no século XVIII. O verdadeiro pó de caril resulta de 

uma mistura de especiarias que varia de região para região (Castro, 1981). 

 

Partes utilizadas 

Na “erva caril”, as folhas e os rebentos de flores secas são usadas para arranjos, 

enquanto que as cabeças, flores e rebentos de flores são utilizadas no verão para destilação do 

óleo essencial (Clevely & Richmond, 1998).  

 

Caraterização organográfica 

Citando Franco (2003), é um caméfito vivaz (Quadro 9), de caules com (10-) 20-50cm, 

angulosos; folhas com (5-)10-30(-40) mm, estreitamente lineares, esverdeadas e tomentulosas 

a glabrescentes ou raramente branco-tomentosas; corimbo com 1,5-8cm de diâmetro; 

invólucro com 3-4 mm de diâmetro, oblongo-cilíndrico a tubuloso-campanulado, de brácteas 

estreitas e regularmente imbricadas, todas, exceto geralmente as mais externas, glandulosas, 

as internas pelo menos 5 vezes as externas estreitamente oblongas a lineares, escariosas, as 

externas largamente arredondadas, coriáceas, geralmente tomentosas; cípselas castanho-

escuras, sem glândulas ou com raras glândulas brancas e brilhantes. 
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Composição, usos medicinais e outros  

Esta planta é intensamente aromática, sendo utilizada para aromatizar pratos de carne, 

bebidas e geleias, e eficaz como repelente de insetos. O óleo essencial, que deriva da 

perpétuas-das-areias, é usado em cosméticos e no tratamento de problemas respiratórios 

(Clevely & Richmond, 1998). 

 Segundo Tavares et al. (2010), o óleo essencial tem ação antialérgica, anti-

inflamatória e cicatrizante; os flavonoides e os ácidos aromáticos são responsáveis pela ação 

protetora e regeneradora da pele. Por isso é usado em dermatologia, nomeadamente, na 

psoríase, eczema, acne, pele inflamada, escaras, urticária e como protetor solar. 

Precauções – Não existem. 

 

Distribuição e habitat 

Pequena erva muito comum nas colinas áridas dos primeiros contrafortes dos 

Apeninos (Ferreti, 1991). Segundo Tavares et al. (2010), distribui-se pelo Sul da Europa 

(incluindo Portugal) e requer um solo bem drenado e uma posição abrigada ao sol; contudo 

adapta-se, facilmente a diversas situações.  

 

Cultivo – Segundo Mourão (2012a), esta planta vivaz propaga-se bem por estaca durante toda 

a primavera e outono. Deve ser cultivada em solos pobres, ensolarados e bem drenados, 

protegida do frio e dos ventos frios no inverno. Dividem-se as plantas na primavera, e 

Quadro 9 – Caraterização sistemática da espécie Helichrysum italicum 

Nome comum Perpétua-das-areias; Erva caril 

Sinonímias 

 

Helychrysum italicum G. Don 
Helichrysum italicum (Roth.) G. Don fil. subsp. picardi (Boiss. et Reuter) Franco  

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Asteridae  

Ordem Asterales Família Compositae (Asteraceae) 

Espécie Helichrysum italicum Descritor (Roth.) G. Don fil. In Loudon 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição Geral Sul da Europa 

Época de Floração maio - setembro 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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recolhem-se os rebentos laterais no verão, ou semeia-se sob vidro na primavera. Planta-se no 

outono ou na primavera; em jardins formais podam-se os ramos floridos à medida que estes se 

destaquem da folhagem, mas não se deve cortar nunca os caules lenhosos mais velhos 

(Clevely & Richmond, 1998). 

 

3.2.2.5 Hypericum androsaemum L. 

Curiosidades 

Etimologia – Hypericum androsaemum (Figura 11), vulgarmente designado 

(hipericão-do-gerês), é citado por López & Rodrigues (1980), dizendo que ao esfregarmos 

entre os dedos da nossa mão as flores e as sementes, consegue-se extrair um sumo 

avermelhado parecido com o sangue de um ser humano. Possivelmente, este será o motivo da 

designação androsaemum, cuja etimologia provém do grego andros, que significa “homem”, 

e ainda de aima, “sangue”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11 - Hypericum androsaemum L. , Campus da UTAD, 2005. 
 (Foto: Autor) 

 

História – Um Português bastante ilustrado, radicado na Alemanha, procurou em 

Berlim um distinto médico especialista, para lhe expor os seus transtornos hepáticos. O 

médico consultado disse-lhe que tinha em Portugal uma planta para tratar o seu caso, 

possuindo um grande valor terapêutico: o hipericão-do-gerês (Castro, 1981). 
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Partes utilizadas 

As partes utilizadas do “hipericão-do-gerês”, são as folhas novas e as flores frescas ou 

secas na sombra (Clevely & Richmond, 1998). 

  

Caraterização organográfica 

 Nanofanerófito de 30-70 cm (Quadro 10), de ramos patentes, 2-lineados; folhas com 

(25-) 40-15 (-300) mm, largamente ovadas a ovado-oblongas, sésseis, por vezes 

amplexicaules, sem cheiro a cumarina; sépalas com 8-12 (-15) mm, oblongo-ovadas a 

largamente ovadas e acrescentes na frutificação; pétalas com 6-10 (-12) mm, obovadas; 

estames desde menores a pouco maiores que as pétalas; estiletes menores que o ovário; fruto 

com 7-10 (-12) mm, com forma de “tonel” a globoso, sempre carnudo, avermelhado mas 

tornando-se negro (Franco, 2003). 

 

Composição, usos medicinais e outros  

As aplicações do Hypericum androsaemum são parecidas as do Hypericum perforatum 

(López & Rodrigues, 1980). Pois, entre outras utilizações o hipericão-do-gerês é usado por 

vezes no tratamento da baixa pressão sanguínea e menstruações irregulares, mas mais 

conhecido como remédio antibacteriano para feridas e queimaduras de tratamento lento. As 

folhas novas podem ser comidas em saladas ou usadas como estimulantes das secreções 

gástricas e biliares; por outro lado as flores produzem tinturas vermelhas e amarelas (Clevely 

& Richmond, 1998). Segundo Tavares et al. (2010), devido aos compostos fenólicos presentes 

Quadro 10 – Caraterização sistemática da espécie Hypericum androsaemum 

Nome comum Hipericão-do-gerês; Erva da pedra; Erva mijadeira; Androsemo; Mijadeira 

Sinonímias Não tem   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Rosidae 

Ordem Hypericales Família Hypericaceae 

Espécie Hypericum androsaemum Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Nanofanerófito 

Distribuição Geral W e S Europa, Região Mediterrânica e Próximo Oriente 

Época de Floração junho - setembro 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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nas suas folhas, que têm ações hepatoprotetoras, diurética e cicatrizante. É usado 

tradicionalmente em doenças hepáticas e externamente em queimaduras e contusões. 

Precauções – Clevely & Richmond (1998), alerta para se evitar a exposição ao sol 

durante os tratamentos, já que a planta pode provocar fotossensibilidade  

 

Distribuição e habitat 

É uma planta que vive essencialmente em bosques húmidos e que se encontra 

distribuída pela Europa Ocidental e Meridional, a Algéria e Ásia Ocidental. Em Portugal, 

localiza-se essencialmente na Serra do Gerês (López & Rodrigues, 1980). Porém Castro 

(1981) referencia que existe em outras regiões, sendo hoje em dia muito utilizado em 

canteiros de jardinagem. 

 

Cultivo – Plantar sob muita luz do sol ou sombras leves, em solos bem drenados. Dividem-se 

as raízes na primavera, preparam-se cortes no verão ou semeia-se em tabuleiros na primavera. 

Necessitarem de cortes para controlar a arborescência, que estimularão naturalmente a 

renovação de novos rebentos e a floração.  

Planta-se no outono ou na primavera e podam-se os ramos danificados após o frio 

(Clevely & Richmond, 1998). Segundo Mourão (2012a), a propagação desta planta perene, 

faz-se por sementeira, na primavera ou por estacaria no período de primavera/verão.  

 

3.2.2.6. Lavandula stoechas L. 

Curiosidades 

Etimologia – Lavandula stoechas (Figura 12), conhecido vulgarmente por 

(rosmaninho), era usada pelos Romanos para perfumar a água do banho, donde o seu nome, 

que vem do verbo latino lavare, que significa “lavar” (Ody,1995). 
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Figura 12 - Lavandula stoechas L., Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, 2014. 
(Foto: Susana.G.Mestre@azores.gov.pt) 

 

História – A planta foi inicialmente batizada pelos gregos com o nome de "nardus", 

em alusão à sua origem ligada a Naarda, uma cidadela na Síria, perto da região do Rio 

Eufrates. A sua fama espalhou-se rapidamente pela Europa e foi ela a principal precursora do 

desenvolvimento e expansão da perfumaria e cosmética (Anónimo, 1996). 

 

Partes utilizadas 

Segundo Anónimo (1983), as partes utilizadas do “rosmaninho”, são: sumidades 

floridas, flores ripadas (secagem à sombra e ao ar livre). 

O rosmaninho possuí flores intensamente roxas sendo por isso usadas para o fabrico 

da tintura de rosmaninho usando-se apenas a variedade Lavandula stoechas (Mnimh , 2000). 

Quando o pólen utilizado pelas abelhas na elaboração do mel tem predominância (> 13 

%) de Lavandula stoechas comunica uma cor clara, indo do quase transparente até ao âmbar 

claro, de aroma e paladar finíssimos e leves (Clevely & Richmond, 1998). 

 

 Caraterização organográfica 

Vivaz sempre-verde (Quadro 11) e resistente à geada. Atinge 45 cm de altura e 60 cm 

de amplitude. Apresenta espigas de atraentes flores pequenas e roxas em pequenos 

pedúnculos, com curtas brácteas roxo-claras, do fim da primavera ao início do outono. As 

folhas estreitas e verde-acinzentadas cheiram a cânfora (Mcvicar, 2003). Citando Franco 

(2003), distingue-se esta variedade de Lavandula pelas folhas dos ramos férteis menores (até 

http://www.portais.ws/?page=act_det&ida=868
mailto:Susana.G.Mestre@azores.gov.pt
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30 x 4mm), pedúnculos com 0-15 (-20) mm, espigas menores (até 35 x 14 mm) e cálices 

crespo-vilosos. 

O Rosmaninho (Lavandula stoechas L.) difere do Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), 

pelo facto de este último possuir nas suas folhas apenas um princípio de flor, e assim o 

perfume é produzido nessas pequenas folhas duras e em forma de agulha, ao passo que no 

Rosmaninho ele desenvolve-se nas flores. 

 

 

Composição, usos medicinais e outros  

Os componentes da Lavandula spp. são essencialmente: amargos, óleo essencial e 

cumarina (Anónimo, 1983). Tavares et al. (2000) afirma que esta planta tem ação inseticida, 

devido aos constituintes do óleo essencial que a planta possui. 

O seu teor em cânfora limita as suas aplicações por via interna, mas é particularmente 

eficaz no caso de otites graves e de eczema. Tavares et al. (2010), indica que é usada 

popularmente como expetorante, espasmolítica, laxante e estimulante. 

É sobretudo utilizada pela sua ampla aplicação como erva de cheiro em ambiente 

doméstico. Segundo Tavares et al. (2010), esta era uma das lavandulas mais usada em 

perfumaria e em medicina, até meados do século XVIII. Atualmente, muito valorizada como 

ornamental, sendo apenas cultivada para a produção do óleo essencial e usada também em 

cerimónias religiosas nas igrejas e em saquinhos de cheiro. Nalgumas regiões é valorizada 

ainda em apicultura, contribuindo para a produção de mel de elevada qualidade. 

Quadro 11 – Caraterização sistemática da espécie Lavandula stoechas 

Nome comum Rosmaninho; Lavandula 

Sinonímias Não tem   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Lavandula stoechas Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição Geral Região Mediterrânica 

Época de Floração fevereiro - julho 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Precauções – Segundo Cunha et al. (2009), o óleo essencial da Lavandula officinalis 

está contraindicado em utilizações internas durante a gravidez, a lactação, em crianças 

menores de seis anos ou em doentes com gastrites, ulceras pépticas, doenças inflamatórias 

intestinais ou com doenças neurológicas.  

 

Distribuição e habitat 

Segundo Anónimo (1983), nos Pirenéus, encontra-se uma variedade de alfazema, mais 

pequena que a Lavandula officinalis, que cresce nesses terrenos siliciosos, a Lavandula 

stoechas. Encontra-se essencialmente na Europa nos solos áridos com boa exposição solar. 

 

Cultivo – Adaptado de Mourão (2012b), verifica-se que esta planta vivaz se propaga bem por 

estaca no início da primavera e no início do outono. Segundo Bastian (2009), a reprodução 

pode ser feita na primavera. As jovens plantas produzem logo no primeiro ano arbustos 

lenhosos que florescem no verão. Na poda no final do inverno, deve-se evitar cortar os ramos 

mais antigos e as plantas podadas florescem moderadamente no verão.  

No inverno, recomenda-se uma proteção contra a geada, e em qualquer época evitar os 

solos encharcados. Estão dispersas, por grande parte dos jardins, de todo o território 

continental. 

 

3.2.2.7. Mentha x piperita L. 

Curiosidades 

Etimologia – Mentha x piperita (Figura 13), vulgarmente designada por (hortelã-

pimenta) deve o nome do género Mentha, do Latim Mintha ou Minta, nome de uma ninfa da 

mitologia Grega, filha de Cocito (fumo do inferno), amada por Plutão e a quem os ciúmes de 

Perséfone, a transformaram numa planta de menta destinada a crescer isolada nas cavernas. O 

epitopo piperita, refere-se ao sabor picante (Anónimo, 1997). 
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Figura 13 – Mentha x piperita L., Parque do Buçaquinho em Esmoriz – Ovar, 2013. 
 (Foto: Autor) 

 

História – A origem da hortelã-pimenta é um mistério, mas existe desde longa data – 

foram encontradas folhas secas dentro de pirâmides do Egipto datadas de cerca de 1000 a. C. 

Muito apreciada pelos Gregos e Romanos, só no século XVIII veio a popularizar-se na 

Europa Ocidental. Embora tenha muitas outras aplicações, o principal valor terapêutico da 

hortelã-pimenta reside na sua capacidade para aliviar gases, flatulências e cólicas (Anónimo, 

1996). 

 

Partes utilizadas 

Da “hortelã-pimenta”, são utilizados os caules e as folhas, frescos ou secos; a colheita 

tem de ser feita antes do florescimento para fins culinários, ao contrário em pleno 

florescimento para destilação de óleo (Clevely & Richmond, 1998). 

 

Caraterização organográfica 

Hemicriptófito (Quadro 12) de 30-90 cm, com cheiro picante, geralmente subglabro 

mas ocasionalmente viloso a cinzento-tomentoso, frequentemente tinto de púrpura; folhas 

com 40-80 (-90) x 15-40 mm, ovado-lanceoladas a lanceoladas, raramente ovadas, 

acunheadas a subcordiformes e longamente pecioladas, geralmente serradas; inflorescência 

geralmente de numerosos verticilastros densos com brácteas rudimentares formando uma 

espiga com (30-) 50-80 x 12-18 mm, terminal e oblonga, frequentemente interrompida 

inferiormente, raramente uma espiga estreita e alongada ou um capítulo subgloboso; cálice 
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com 3-4 mm, tubuloso, de tubo geralmente glabro e dentes triangular-assovelados e ciliados; 

corola rosa-lilás; estéril (Franco, 2003). 

 

Composição, usos medicinais e outros  

 Os componentes principais da hortelã-pimenta são: óleo volátil (até 1,5%), incluindo 

mentol (35-55%), mentona (10-40%), também possui flavonóides (luteolina, mentósido), 

ácidos fenólicos e triterpenos entre outros (Cunha et al., 2011). 

Segundo Chaves (2008), a planta inteira exerce um efeito antiespasmódico sobre o 

aparelho digestivo. Ensaios clínicos efectuados na Dinamarca e Reino Unido nos anos 90 

confirmaram o seu valor no tratamento da síndrome do cólon irritável. A hortelã-pimenta é 

excelente para o aparelho digestivo, pois faz aumentar o fluxo de sucos digestivos e de bílis e 

relaxa os músculos dos intestinos. Reduz náuseas, cólicas, espasmos e gases. Ao acalmar as 

mucosas e os músculos do cólon, diminui a diarreia e alivia o cólon espástico. Aplicada na 

pele, alivia a dor e reduz a sensibilidade. Alivia igualmente dores de cabeça e enxaquecas 

associadas a dificuldades digestivas. 

O óleo volátil é fortemente antibacteriano. O mentol (um dos componentes do óleo) é 

antisséptico, antifúngico, refrescante e anestésico para a pele, embora seja também irritante. O 

óleo diluído é usado em inalações e fricções em caso de infeções respiratórias (Anónimo, 

1996). Para Clevely & Richmond (1998), o óleo essencial também pode ser usado como 

aromatizante em confeitaria, licores e produtos farmacêuticos e para perfumar cosméticos. 

Quadro 12 – Caraterização sistemática da espécie Mentha x piperita 

Nome comum 

 
Hortelã; Hortelã-apimentada; Hortelã-de-água-de-cheiro; Hortelã-de-água-de-colónia; Hortelã-
das-damas; Hortelã-pimenta 

Sinonímias Mentha aquática; Mentha spicata   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Mentha x piperita Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Hemicriptófito 

Distribuição Geral Sub-espontânea 

Época de Floração maio - outubro 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Precauções – Segundo Chaves (2008), o seu uso está contraindicado, devido ao seu 

efeito hipertensor, para as pessoas que sofrem de hipertensão arterial, pois em doses elevadas 

e em uso interno pode dar insónias e irritabilidade. 

 

Distribuição e habitat 

Citando Leibold (1997), esta planta medicinal vivaz da família das Lamiaceas é 

oriunda da Grã-Bretanha, mas está hoje espalhada por toda a Europa, Japão e EUA. 

Geralmente cultivada em lugares claros e húmidos. A hortelã-pimenta é cultivada em jardins e 

com fins comerciais na Europa, Ásia e América do Norte (Anónimo, 1996).  

 

Cultivo – Segundo Mourão (2012b), esta planta vivaz propaga-se bem por estaca quer no 

início da primavera, quer no início do outono. No entanto as raízes são a forma mais comum 

de propagação. 

Dividem-se as raízes no outono ou na primavera e plantam-se em solo húmido e fértil, 

fresco no verão e com muito potássio; cortam-se no verão para renovar o crescimento. 

Refazem-se os canteiros cada 4 ou 5 anos, mais cedo se as plantas desenvolverem bolores; ou 

cultiva-se como uma anual restringindo as raízes e replantando divisões em cada primavera 

(Clevely & Richmond, 1998). O corte dos rizomas é muito importante, pois os exemplares de 

hortelã-pimenta desenvolvem-se depressa no jardim através da expansão do rizoma. 

Importante também será referir Mourão (2012b), pelo uso contra pragas, já que o seu 

cheiro repele lepidópteros como a borboleta-da-couve, podendo ser plantada como bordadura 

em lavouras. Exige no entanto atenção pois alastra com facilidade e ela própria pode assumir 

o caráter de praga em terrenos agrícolas. 

 

3.2.2.8. Mentha pulegium L. 

Curiosidades 

Etimologia – Mentha pulegium (Figura 14), conhecida vulgarmente por (poejo) é 

citada por Anónimo (1996), onde o nome pulegium vem referido como derivando do termo 

latino “para pulga”, aludindo ao seu uso tradicional como repelente de pulgas. A Mentha 

pulegium era acrescentada antigamente ao leite no momento da ebulição para poder prolongar 

a sua conservação, pois segundo a crença popular o fumo matava as pulgas (López & 

Rodrigues, 1980).   
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Figura 14 - Mentha pulegium L. , Reserva Florestal de Recreio do Pinhal da Paz –  
Serviço Florestal de Ponta Delgada, 2014. (Foto: Autor) 

 

História – Segundo o historiador grego Plínio (23-79 D.C.), o poejo era considerado 

melhor planta medicinal que as rosas e purificador da água salobra. Discórides, seu 

contemporâneo, afirmou que o poejo “provoca a menstruação e trabalho de parto”. Em 1597, 

John Gerard escreveu que “uma grinalda feita de poejo e usada na cabeça é muito eficaz 

contra vertigens, dores e tonturas por elas provocadas” (Anónimo, 1996). 

 

Partes utilizadas 

É usada toda a, planta inteira verde de “poejo”, fresca ou seca (Clevely& Richmond, 

1998). 

 

Caraterização organográfica 

Segundo Franco (2003), é um hemicriptófito (Quadro13) com 10-40 cm, subglabro a 

tomentoso, fortemente aromático, de caules prostrados a ascendentes; folhas com 8-30 x 4-12 

mm, elíptico-oblongas, atenuadas na base, raramente orbiculares, curtamente pecioladas, 

inteiras ou com até 6 pares de dentes, pilosas pelo menos na página abaxial; cálices com (2-) 

2,5-3 mm, de dentes ciliados, os inferiores assovelados, os superiores menores e mais largos; 

corola com (4-) 4,5-6 mm, lilás; estames inclusos ou excertos, as anteras férteis com 0,4 mm; 

mericarpos com 0,75 mm, acastanhados.  
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Composição, usos medicinais e outros  

Citando Anónimo (1996), o óleo volátil de poejo contém pulegona (27–92%), 

isopulegona, mentol e saponinas triterpenóides. A planta contém ainda substâncias amargas e 

taninos.  

A Mentha pulegium é uma planta muito picante, usada antigamente para disfarçar o 

sabor da carne fétida e ainda incluída nalguns pratos regionais. Apreciada desde o tempo dos 

Romanos como um repelente de pulgas; hoje popular também como planta aromática para 

cobertura de terrenos. Usada medicinalmente no tratamento de doenças gástricas, dor de 

cabeça, constipações, mordeduras e arranhões ligeiros (Clevely& Richmond, 1998). 

O poejo tem como outras propriedades: aumentar a secreção de sucos digestivos, 

aliviar a flatulência e as cólicas e é usado ainda como vermífugo. Esta planta estimula 

fortemente os músculos uterinos, promovendo a menstruação. Usa-se externamente uma 

infusão de poejo para tratar prurido e formigueiro, infeções cutâneas (como eczema) e 

problemas reumáticos, incluindo gota (Anónimo, 1996). 

Precauções – Segundo Cunha et al. (2009), o óleo essencial não deve ser 

administrado por via interna durante a gravidez, em lactação, a crianças menores de seis anos, 

ou a doentes com doenças neurológicas. Os possíveis efeitos tóxicos do poejo, mais do óleo 

essencial, são devidos á presença da pulegona, substância que destrói o citocromo P450 

(substância responsável pela metabolização de enzimas imunológicas do organismo, cujo 

nome deriva de serem proteínas celulares “cyto” e coloridas “cromo”, com um pigmento de 

comprimento de onda próximo a 450 nm). 

Quadro 13 – Caraterização sistemática da espécie Mentha pulegium 

Nome comum Hortelã-dos-açores; Hortelã-pimenta-mansa; Poejo; Poêjo; Poêjos 

Sinonímias Mentha pulegium L. var tomentella (Hoff. et Link) P. Cout.               

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Mentha pulegium Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Hemicriptófito 

Distribuição Geral S, W e C Europa, NW África e Próximo Oriente 

Época de Floração junho - agosto 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Distribuição e habitat 

O poejo é nativo da Europa e Ásia Ocidental, tendo-se naturalizado nas Américas. Dá-

se bem em regiões húmidas (Anónimo, 1996). 

 

Cultivo – De acordo com Mourão (2012b), esta planta vivaz propaga-se por mergulhia no 

verão. Já Clevely & Richmond (1998) diz que se semeia na primavera sob vidro, ou dividem-

se as plantas no outono ou na primavera, e plantam-se em solos leves com drenagem livre 

como sebes ou como cobertura do terreno, ou em juntas de pedras do pavimento. 

Em São Miguel - Açores, esta planta é invasora e assume o carater de “praga”.  

 

3.2.2.9. Mentha rotundifolia (L.) Hudson 

Curiosidades 

Etimologia – Mentha rotundifólia (Figura 15), conhecida vulgarmente por (hortelã 

brava), tem Mentha como nome do género botânico da família das Lamiaceae, cujas espécies 

são vulgarmente chamadas mentas ou hortelãs. Do latim, rotundus, a, um = redondo, esférico; 

do latim, folium, i = folha; relacionando a forma arredondadas das folhas (Anónimo, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Mentha  rotundifolia (L.) Hudson, Reserva Florestal de Recreio do Pinhal da Paz –  
Serviço Florestal de Ponta Delgada, 2014. (Foto: Autor) 

 

História – Esta espécie apreciada desde a antiguidade, tem os primeiros relatos 

datados do século I, quando um sacerdote japonês levou a planta da China para o seu país, 

para usar as suas folhas no chá. No século XIX houve um aumento da área plantada em 
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muitas ilhas do Japão. Na Idade Média há relatos, de cultivos em hortos monásticos e larga 

difusão pela população em geral (Anónimo, 1997). 

 

Partes utilizadas 

As partes utilizadas da “hortelã brava”, são as folhas frescas, que conforme a 

necessidade, também podem ser congeladas ou secas (Clevely & Richmond, 1998). 

 

Caraterização organográfica 

Segundo Franco (2003), este hemicriptófito (Quadro 14), com 2n=24, é um híbrido 

muito variável, exibindo grande amplitude de carateres intermediários entre M. suaveolens e 

M. longifolia. Distingue-se da M. suaveolens sobretudo pelas folhas mais aguçadas, menos 

espessas, com nervação não reticulada (lisas ou quase), bractéolas lineares (não largamente 

lanceoladas) e dentes do cálice assovelados. 

  

Composição, usos medicinais e outros  

 Citando Clevely & Richmond (1998), os principais constituintes químicos: óleos 

essenciais (varia de 0,059 à 0,18%) sendo que 50% deste é mentol. 

Cunha et al. (2009), refere como principal atividade farmacológica desta planta, o 

facto de o óleo essencial e os flavonoides serem responsáveis pela ação anti-séptica, 

espasmolítica e estimulante das secreções gástricas. As aplicações em fitoterapia incluem 

problemas digestivos, como carminativa e na flatulência; e além disso o óleo essencial é 

utilizado nas bronquites, em inalações e em fricções nas dores musculares e reumatismais. As 

Quadro 14 – Caraterização sistemática da espécie Mentha rotundifolia 

Nome comum Mentastro; Hortelã-branca; Hortelã-brava; Montraste; Montrastes 

Sinonímias Mentha suaveolens   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Mentha  rotundifolia Descritor (L.) Hudson 

Tipo Fisionómico Hemicriptófito 

Distribuição Geral Maior parte da Europa 

Época de Floração maio - outubro 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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folhas são utilizadas em culinária para aromatizar diversos cozinhados. É a espécie de hortelã 

mais utilizada em culinária na Europa, usada para aromatizar tanto petiscos e doces, como 

molhos e bebidas. 

 Precauções – Cunha et al. (2009), descreve como principal precaução não utilizar o 

óleo essencial desta planta em crianças com menos de 6 anos. 

 

Distribuição e habitat 

Encontra-se essencialmente na Europa, Ásia, geralmente em baixas altitudes (não 

ultrapassando os 1800m). Gosta preferencialmente de valas e caminhos (Anónimo, 1983). 

 

Cultivo – Nesta planta vivaz, como forma de propagação, temos a divisão das raízes no 

outono ou na primavera e o plantio em solo húmido e fértil, fresco no verão e com muito 

potássio; deve-se cortar no verão para renovar o crescimento. É necessário refazer os 

canteiros cada 4 ou 5 anos, mais cedo se as plantas desenvolverem bolores; ou cultivar como 

uma anual restringindo as raízes e replantando divisões em cada primavera (Clevely & 

Richmond, 1998).     

 

3.2.2.10. Origanum vulgare L. 

Curiosidades 

Etimologia – Origanum vulgare (Figura 16), vulgarmente conhecido como (orégão), 

onde segundo López & Rodrigues (1980), a palavra “Orégão” vem do grego oros, que 

significa “montanha”, e de ganos, “esplendor”, daí o facto de ser conhecido como a “O 

esplendor das montanhas”. 
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Figura 16 - Origanum vulgare L. Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, 2014. 
(Foto: Susana.G.Mestre@azores.gov.pt) 

 

História – O orégão-vulgar foi mais importante em medicina do que a manjerona (O. 

Manjerona). No século XVIII, K’Eogh descreveu-o como “benéfico para dores de estômago e 

do coração, e útil para a tosse, pleurisia e obstruções dos pulmões e do útero” (Anónimo, 

1996).  

 

Partes utilizadas 

Na planta de “orégão”, utilizam-se as partes aéreas (secas à sombra) e o seu óleo 

essencial (Anónimo, 1996). 

 

Caraterização organográfica 

 É um caméfito sublenhoso (Quadro 15), rizomatoso, de caules até 90cm, pubescentes, 

hirsutos ou aveludados com pelos pluricelulares, raramente glabros; folhas com 15-45 x 4-25 

mm, ovadas, inteiras ou subinteiras, glabras ou pilosas, pontuado-glandulosas, pecioladas; 

espigas com 5-30 mm, ovóides ou oblongas, reunidas em cimeiras densas dispostas em 

panícula ampla; brácteas com 4-5 mm, ovadas a oblanceoladas, não apiculadas, não ou só 

esparsamente pontuado-glandulosas, herbáceas, geralmente rosa-purpurascentes; cálice 

pontuado-glanduloso com glândulas amarelas, piloso ou glabro; corola com 4-7 mm, branca 

ou vermelho-purpurascente, pilosa (Franco, 2003). 

 

http://www.portais.ws/?page=act_det&ida=868
mailto:Susana.G.Mestre@azores.gov.pt


62 
 

 

Composição, usos medicinais e outros  

Segundo Chaves (2008), o orégão-vulgar contém um óleo volátil (que inclui carvacrol, 

timol, betabisaboleno, cariofileno, linalol e borneol), taninos, resina, saponinas esteróides e 

flavonóides. O carvacrol e o timol são antibacterianos e antifúngicos. 

As propriedades medicinais do orégão contidas nas sumidades floridas são 

irrefutáveis; os fitoterapeutas utilizam-nas, estando a maioria das suas importantes virtudes 

ligada a uma ação estimulante sobre o sistema nervoso. Destas sumidades floridas também se 

pode obter uma bebida doce, aperitiva e digestiva pela maceração de 50g num litro de vinho 

durante 10 dias (Chaves, 2008). O Origanum vulgare ajuda a controlar a flatulência e 

estimula o fluxo da bílis. É usado para tratar tosse, amigdalite, bronquite e asma, e para 

estimular a menstruação. O óleo diluído pode ser aplicado nos dentes em casos de dores 

(Anónimo, 1996). 

Na culinária como condimentar é utilizada na cozinha mediterrânica aromatizando 

todas as sopas à base de tomate, os molhos e as carnes, tais como o porco ou o carneiro. 

Também tem aplicação em pratos Árabes, Turcos e Italianos (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Precauções – Segundo Cunha et al. (2009), o óleo essencial não deve ser 

administrado, nem aplicado topicamente a pessoas com alergias respiratórias. Tavares et al. 

(2010), também afirma que não deve aplicado em peles sensíveis ou alérgicas, nem usado 

durante a gravidez e lactação. 

 

 

Quadro 15 – Caraterização sistemática da espécie  Origanum vulgare 

Nome comum Orégão-vulgar-do-Minho; Orégãos; Manjerona-brava; Manjerona-selvagem 

Sinonímias Origanum vulgare L. var. purpurescens Briquet 

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Origanum vulgare Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição Geral Região Mediterrânica 

Época de Floração junho - julho 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Distribuição e habitat 

Segundo Anónimo (1983), o Origanum vulgare  é nativo da Europa e talvez de todas 

as ervas aromáticas a mais meridional. Segundo Mourão (2012b), prefere solos pedregosos e 

prados expostos ao sol. Gosta de solos bem drenados e férteis, e assim, de climas temperados 

ou temperados quentes mesmo de montanha. Resistente a geadas, não vegeta bem em climas 

com pluviosidade inferior a 400 mm. 

 

Cultivo – Segundo Mourão (2012b), esta planta vivaz, propaga-se bem por estaca quer no fim 

da primavera, início do verão, quer durante todo o outono. Referido por Bastian (2009), a 

reprodução é feita por divisão ou por sementeira, sendo a plantação realizada em local 

ensolarado e protegido, em terreno solto. Anónimo (1997), refere que a divisão de tufos deve 

ser feita na primavera e que a estacaria herbácea ou a mergulhia devem ter lugar no verão.  

Verificou-se também que no espaço da horta da Escola Secundária das Laranjeiras no 

ano letivo 2013/2014, uma proteção contra o frio do inverno e posteriormente a poda feita na 

primavera estimulou a nova rebentação.  

Segundo Mourão (2012b), o Origanum vulgare colocado perto de outras plantas 

aromáticas melhora os seus aromas. 

 

3.2.2.11. Petroselinum crispum (Miller) A.W.Hill 

Curiosidades 

Etimologia – Petroselinum crispum (Figura 17), conhecido pelo nome vulgar de 

(salsa) tem origem no latim Petroselinum - petra, que significa “pedra”, e selinum, “salsa”, 

pelo facto de preferir viver nesses locais (Muñoz, 1993). 
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Figura 17 - Petroselinum crispum (Miller) A.W.Hill, Pico da Pedra – Ribeira Grande, 2014. 
 (Foto: Autor) 

 

História – Na Grécia antiga, associava-se a planta à morte e à glória e dava-se como 

forragem aos cavalos de combate, servindo ainda de decoração para os túmulos dos 

guerreiros. Em Roma, a salsa era associada à deusa Perséfona, rainha do Mundo dos Mortos, 

sendo utilizada em cerimónias fúnebres (Anónimo, 1996). 

 

Partes utilizadas 

Da “salsa”, são procuradas as folhas, raízes e sementes (Anónimo, 1996). 

 

Caraterização organográfica 

Citando Franco (2003), hemicriptófito (Quadro 16) até 75 cm, ereto, glabro, de caule 

roliço, sólido, com ramos ascendentes; folhas inferiores de contorno triangular e segmentos 

com 10-20 mm, acunheados, 3-partidos ou 3-fendidos, por vezes crespos em cultivares; 

umbelas rasas; raios 8-20; brácteas involucrais 1-3, inteiras ou 3-fendidas; brácteas 

umbelulares 5-8, linear-oblongas a ovado-cuspidadas. 
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Composição, usos medicinais e outros  

A salsa contém, segundo Anónimo (1996), um óleo volátil (incluindo cerca de 20% de 

miristicina, cerca de 18% de apiol e outros), flavonóides, cumarinas, Vitaminas A, C e E, 

além de níveis elevados de ferro. 

 Bom diurético e suplemento de dieta, a salsa pode ser útil no tratamento de muitos 

problemas urinários e da retenção de fluido associada a irregularidades menstruais. A sua 

concentração de minerais torna-a um valioso suplemento para combater a anemia. Ainda 

facilita o fluxo do leite durante a amamentação (Ody, 1995). 

Chaves (2008), informa, que tal como a urtiga, a salsa rouba ao solo muitos minerais e 

vitaminas, concentrando-os nas suas folhas, o que torna esta erva ornamental tradicional uma 

parte saudável de qualquer refeição. Segundo Bourdelon & Ridayre (1982), a salsa é usada 

como condimentar para reforçar os cozinhados, com um ramo, nos líquidos unicamente. Pode 

ser empregue no entanto para perfumar saladas.  

Precauções – Segundo Tavares et al. (2010), está contraindicada em casos de 

insuficiência cardíaca ou renal; o óleo, pela quantidade de apiol, é dotado de toxicidade, pelo 

que não deve ser tomado na gravidez e aleitamento, podendo provocar neurotoxicidade e ser 

abortivo; em doses elevadas, devido à miristicina pode provocar efeitos do tipo alucinogénio, 

vertigens, hipotensão arterial e paralisia dos membros.  

 

 

 

Quadro 16 – Caraterização sistemática da espécie Petroselinum crispum 

Nome comum Salsa comum; Anã crespa; Salsa crespa 

Sinonímias Apium petroselinum L. 

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Asteridae 

Ordem Araliales Família Umbelliferae (Apiaceae) 

Espécie Petroselinum crispum Descritor (Miller) A.W.Hill 

Tipo Fisionómico Hemicriptófito 

Distribuição Geral Região Mediterrânica 

Época de Floração A partir de fevereiro e durante toda a Primavera 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Distribuição e habitat 

A salsa é nativa da Europa e Mediterrâneo Oriental. Hoje em dia, raramente se 

encontra em estado selvagem, sendo cultivada em todo o Mundo como planta nutritiva e 

condimentar (Anónimo, 1996). 

 

Cultivo – Segundo Bastian (2009), esta planta bienal propaga-se por semente e divisão de 

tufos. A salsa necessita de um local ensolarado ou um pouco sombrio com solo solto, devendo 

alterar-se sempre o local de cultivo. Deve ser semeada em fevereiro e março para colher no 

verão e no outono, ou no fim de julho para colher no inverno e na primavera (Anónimo, 

1997). No inverno as plantas devem ser protegidas do frio com uma proteção ventilada. Se a 

colheita não for muito intensa, produzem constantemente erva fresca (Bastian, 2009). 

Tal como foi afirmado para o “coentro”, as umbelíferas não devem ser cultivadas perto 

do funcho (Foeniculum vulgare). 

 

3.2.2.12. Rosmarinus officinalis L. 

Curiosidades 

Etimologia – Segundo López & Rodrigues (1980) o Rosmarinus officinalis (Figura 

18), é vulgarmente conhecido por (alecrim), e o nome do género Rosmarinus tem origem no 

latim e significa “rosa do mar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Rosmarinus officinalis L. Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, 2014 
(Foto: Susana.G.Mestre@azores.gov.pt)  

http://www.portais.ws/?page=act_det&ida=868
mailto:Susana.G.Mestre@azores.gov.pt
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História – Segundo Anónimo (1983), diz-se que a rainha Isabel da Hungria, 

septuagenária e depauperada pela doença, recuperou a saúde e rejuvenesceu graças ao 

alecrim. A receita da água da juventude, a água-da-hungria, que a raínha preparava, está ao 

alcance de toda a gente, pois para a obter basta juntar e misturar os alcoolatos de alfazema, 

alecrim e poejo. 

Segundo Lipp (1996), na Antiguidade, nas cidades de Atenas e de Roma colocavam-se 

nas mãos dos mortos raminhos de alecrim, que simbolizavam a imortalidade da alma, e 

queimavam-se ramos desta planta em vez de incenso nos funerais e noutras cerimónias 

religiosas.  

Graças à sua reputação de ativador da memória, a planta tornou-se o símbolo da 

fidelidade entre amantes e assim tanto na Grécia como em Roma era usada em casamentos e 

funerais, para coroar os convidados de honra das festas, com grinaldas. Também na Europa 

pós-clássica se usavam os seus ramos nos casamentos e funerais e, símbolo da devoção 

eterna, é usado ainda hoje na lapela do noivo e na grinalda da noiva e das damas de honor, 

assim como para enfeitar a mesa do “copo-d’água”. 

 

Partes utilizadas 

Do “alecrim”, são procuradas as folhas (colhidas na época de florescimento) frescas 

ou secas à sombra (Clevely & Richmond, 1998). 

 

Caraterização organográfica 

Segundo Franco (2003), é um nanofanerófito (Quadro 17) que pode atingir até 2 m, 

aromático, com ramos castanhos, eretos, ascendentes ou raramente procumbentes; folhas com 

15-40 x 1,2-3,5 mm, lineares, coriáceas, com margens revolutas, verde-vivo e rugulosas na 

página superior, branco-tomentosas na inferior, sésseis; pedúnculo e pedicelos estrelado-

tomentosos; cálice com 3-4 mm, verde ou purpurecente e esparsamente tomentoso em novo, 

mais tarde com 5-7 mm, subglabro e distintamente nervado; corola com 10-12 mm, azul-

pálida; mericarpos castanhos. 
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Composição, usos medicinais e outros  

Os principais componentes do alecrim são: óleo volátil (1-2%) (contendo borneol, 

canfeno, cânfora e cineol), flavonóides (apigenina, diosmina), taninos, ácido rosmarínico, 

diterpenos (picrossalvina), rosmaricina, etc. (Anónimo, 1996). 

O óleo de alecrim é utilizado em pomadas, unguentos e linimentos para tratar gota, 

reumatismo muscular, dores de cabeça de origem nervosa, neuralgias, dores musculares, 

distensões, pernas pesadas e pés inchados, e, acrescentado ao banho, o extracto da planta ativa 

e tonifica a pele, enquanto o óleo pode ser utilizado como amaciador para os cabelos, pois 

deixa-os brilhantes e fáceis de pentear, combatendo também a caspa e a queda do cabelo 

(Lipp, 1996). 

Tavares et al. (2010) adianta que o alecrim, estimula e favorece os sistemas 

circulatório e nervoso e, é reconhecidamente eficaz no tratamento da flatulência, enjoo, 

pequenas cólicas gastrointestinais e tensão baixa, além de conter substâncias químicas que 

possuem propriedades adstringentes, antiflatulentas e diaforéticas. Sendo o seu óleo essencial 

antagónico à presença de cálcio, é um excelente relaxante dos músculos e microbicida, a 

juntar às suas propriedades antioxidantes e antissépticas. A água-da-hungria que tinha como 

ingrediente principal o alecrim, era usada para tratar apoplexias, paralisação dos membros e 

outras doenças de origem nervosa, enquanto o chá da planta é um excelente tónico 

tradicionalmente receitado aos convalescentes durante os meses de outono e inverno. 

Segundo Chaves (2008), o alecrim é recomendado no tratamento da dispepsia atónica, 

nas fermentações intestinais e alivia afeções hépato-biliares. Tem excelente capacidade de 

Quadro 17 – Caraterização sistemática da espécie Rosmarinus officinalis 

Nome comum Alecrim; Alecrim-da-terra; Alecrinzeiro; Alicrizeiro 

Sinonímias Rosmarinus officinalis L. 

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Rosmarinus officinalis Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Nanofanerófito 

Distribuição Geral Região Mediterrânica 

Época de Floração Todo ano (essencialmente de janeiro - maio) 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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eliminação dos produtos tóxicos do fígado, auxilia na digestão e, misturado com tomilho, o 

seu aroma fresco, subtil, é um complemento ideal para carnes assadas, além de que também 

confere um gosto forte a bolachas, geleias, saladas de fruta, queijos amanteigados, cogumelos 

e sopas de legumes. Na culinária usado em pratos mediterrânicos, tem um sabor próximo do 

loureiro mas mais acentuado (Bourdelon & Ridayre, 1982). De referir que o óleo essencial se 

emprega no fabrico de águas-de-colónia, perfumes e vermutes e que o mel das abelhas que se 

alimentam de alecrim é de excelente qualidade e muito aromático (Lipp, 1996).  

Precauções – Segundo Tavares et al. (2010), o óleo não deve ser usado por via interna 

durante a gravidez e em crianças menores de 6 anos, nem em doentes com gastrite, duodenite, 

doenças neurológicas e doenças inflamatórias intestinais. Deve-se evitar a aplicação sobre 

mucosas e em zonas cutâneas desprotegidas. 

 

Distribuição e habitat 

Nativo da bacia mediterrânica, o alecrim cresce no Sul da Europa, mas é cultivado em 

todo o Mundo (Anónimo, 1996). De climas temperados quentes e de montanha, precisa de sol 

abundante e arejamento. Tem temperaturas ótimas de crescimento entre 10º e 15 º C. Prefere 

solos bem drenados leves e ricos (Anónimo, 1997). 

Aparece espontaneamente nas charnecas e matagais do Centro e do Sul de Portugal, 

sendo subespontânea e cultivada no Norte. Abunda no litoral mediterrânico. Encontra-se em 

altitude até aos 1500 metros de altura (Ribeiro et al., 2000). 

 

Cultivo – O arbusto, sempre verde, vivaz, sendo originário da região mediterrânica, autóctone 

em tantos montes portugueses alentejanos mas não só, apenas pode ser cultivado em climas 

frios como planta de vaso, pois não suporta os períodos de geadas. No verão necessita de um 

local solarengo e protegido, e no inverno de um local claro e fresco. Propaga-se por mergulhia 

ou por estaca no verão (Mourão, 2012a). 

Segundo Bastian (2009), no seu habitat mediterrânico, os arbustos florescem 

abundantemente, na primavera. Em vaso a floração é mais contida, pois as condições do local 

são menos favoráveis durante o período de inverno. 
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3.2.2.13. Ruta graveolens L. 

Curiosidades 

Etimologia – Ruta graveolens (Figura 19), de nome vulgar (arruda), segundo 

Anónimo (1997), tem o nome primitivo de ruda, proveniente do latim ruta, sendo a palavra 

arruda, segundo se supõe, resultante da aglutinação do artigo àquela forma antiga (a ruda = 

arruda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Ruta graveolens L., Pousade – Guarda, 2014. 
 (Foto: Autor) 

 

História – A arruda seca afugenta as moscas assim como as formigas. Os Gregos e os 

Romanos, consideravam-na a erva da graça e era tradição os ramos de noiva incluírem um pé 

de arruda. Era também considerada um antídoto contra mordeduras de cobras e sapos 

venenosos (Mcvicar, 2003). 

 
Partes utilizadas 

Na “arruda”, são usadas as folhas da planta florida, frescas ou secas à sombra (Clevely 

& Richmond, 1998).  

 

Caraterização organográfica 

Citando Mcvicar (2003), a arruda é um arbusto sempre-verde e rústico (Quadro 18). 

Atinge 60cm de altura e de amplitude. Flores cerosas, pequenas e amarelas, de quatro ou 

cinco pétalas, surgem no verão. As folhas verde-azuladas dividem-se em pequenos lobos 

ovais e arredondados e libertam um invulgar perfume almiscarado, difícil de descrever.  
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Composição, usos medicinais e outros  

A arruda-dos-jardins contém cerca de 0,5% de óleo volátil (incluindo 50 a 90% de 2-

undecanona), flavonóides (incluindo rutina), cumarinas (incluindo bergapteno), cerca de 1,4% 

de alcalóides (incluindo fagarina, arborinina, esquimianina e outros). A rutina tem o efeito de 

manter e reforçar a camada muscular interna dos vasos sanguíneos e de reduzir a tensão 

arterial (Anónimo, 1996). Segundo Ribeiro et al. (2000), a arruda ou ruda é por excelência a 

planta guardiã das casas, uma vez que a sua utilização protege as casas do “mau-olhado” ou 

“mal de inveja”; é usada em defumações para esse fim. 

O óleo essencial da arruda é usado em perfumaria e cosméticos; pequenas quantidades 

da folhagem vivaz são usadas para aromatizar comidas e bebidas alcoólicas (Clevely & 

Richmond, 1998). 

Segundo Anónimo (1997), o cozimento de folhas de arruda em clisteres é utilizado 

para expulsar os parasitas intestinais, em especial as lombrigas que atacam principalmente as 

crianças.  

Em fitoterapia na Europa, é também tomada para tratar afeções tão variadas como 

histeria, epilepsia, vertigens, cólicas, envenenamento e problemas oculares. A planta trata 

ainda outras afecções, como esclerose múltipla e paralisia de Bell (Anónimo, 1996). 

Em infusão, a arruda pode servir de teste de gravidez, provocando o período menstrual 

se a mulher não estiver grávida (pequena concentração) ou provocando o aborto se usada em 

maior concentração (Anónimo, 1997). 

Quadro 18 – Caraterização sistemática da espécie Ruta graveolens 

Nome comum Arruda; Arruda-dos-jardins; Erva-das-bruxas; Arruda-das-boticas 

Sinonímias Não tem   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Rosidae 

Ordem Rosales Família Rutaceae 

Espécie Ruta graveolens Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Hemicriptófito 

Distribuição Geral 
Originária do S Europa e N África; naturalizada a partir de jardins no CS e E Europa, bem como 
América 

Época de Floração abril - junho 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Precauções – Chaves (2008), refere que durante a gravidez não se deve tomar arruda 

porque tem um efeito especial sobre o útero, congestiona este órgão e estimula as fibras 

musculares, provocando-lhes contrações, ocasionando graves hemorragias que levam ao 

aborto e por vezes á morte da mulher grávida.  

Tavares et al. (2010), indica que o óleo está contraindicado em crianças menores de 6 

anos; a planta pode provocar dermatites por contato e pela ação da luz; pode ser abortiva em 

dose elevada; e que administração prolongada pode originar nefrites e lesões hepáticas, além 

de provocarem excitação, depressão, vertigens e morte, por serem neurotóxicas. Não deve ser 

usado em doentes com historial de epilepsia e convulsões tóxicas.  

 

Distribuição e habitat 

Aparece nas ladeiras e matagais de quase toda a Península Ibérica. Abunda no litoral 

mediterrânico (Ribeiro et al., 2000). 

 

Cultivo – Esta planta perene, semeia-se num canteiro-viveiro no exterior na primavera, ou 

preparam-se cortes em estaca no final do verão, e planta-se sob muito sol em solo bem 

drenado, com um pouco de adubo (Clevely & Richmond, 1998). De acordo com Mourão 

(2012a), também se podem propagar por divisão na primavera. Segundo Bastian (2009), esta 

espécie beneficia de solo solto, preferencialmente arenoso. 

Em Matosinhos no ano de 2007 verificou-se em exemplares existentes no recinto 

escolar da Escola EB 2/3 Passos José, que por vezes germinavam mesmo sementes da própria 

planta, que caem para o solo quando os exemplares mais velhos florescem e frutificam. 

 

3.2.2.14. Salvia officinalis L. 

Curiosidades 

Etimologia – Salvia officinalis (Figura 20), de nome vulgar (salva), segundo Anónimo 

(1996), tem este nome que é uma chave para a sua importância medicinal, pois Salvia deriva 

de salus, que significa “saúde” (Anónimo, 1996). 
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Figura 20 - Salvia officinalis L., Parque do Buçaquinho em Esmoriz – Ovar, 2013.  
(Foto: Autor) 

 

História – Segundo Anónimo (1996), e de acordo com uma lenda grega, as 

propriedades medicinais da salva foram descobertas pelo herói Cadmo, a quem as folhas eram 

oferecidas todos os anos numa cerimónia religiosa. Na Europa medieval, empregava-se a 

planta no fabrico da cerveja, na magia e na preparação de um chá que prolongava a vida, além 

de que graças a ela, e a algumas palavras mágicas, as jovens podiam ver os seus futuros 

maridos. Um ditado medieval realça também o valor da planta: «Porque há-de um homem 

morrer quando tem salva no jardim» (Anónimo, 1997).  

 

Partes utilizadas 

Na “salva”, são utilizadas as partes aéreas frescas ou secas (Mnimh, 2000). 

 

Caraterização organográfica 

Segundo Franco (2003), é um nanofanerófito (Quadro 19) até 60 cm, ereto, com 

numerosos ramos tomentosos patentes, folhas oblongas, branco-tomentosas na página 

inferior, 5 a 10 verticilastros, cálice com 10-14 mm e corola até 35 mm. Por outro lado 

Mcvicar (2003) refere que, a salva tem folhas muito aromáticas, ovais, texturadas e verde-

acinzentadas com flores roxo-azuladas no verão. 
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Composição, usos medicinais e outros  

Os principais componentes da salva são: óleo volátil (tuiona - cerca de 50%), amargos 

diterpenos, flavonóides, ácidos fenólicos e taninos entre outros (Chaves, 2008). 

O chá de salva é tradicionalmente tomado na primavera, como tónico para fortalecer 

constituições débeis e purificar o fígado e os rins, constituindo um remédio caseiro contra 

tosse, constipações, gripe e reumatismo e para secar o leite materno durante o desmame. O 

efeito medicinal da planta depende muito da dosagem: uma decocção fraca aumenta a 

transpiração e uma decocção forte inibe-a (Cunha et al., 2011). 

Segundo Chaves (2008), a salva tem sido usada para tratar asma, e ainda hoje as folhas 

secas são incluídas em misturas de ervas para fumigação no alívio desta situação. Numa 

compressa ou cataplasma, a salva é indicada para o tratamento da gota, ataques cardíacos, 

ferimentos supurados, membros trémulos ou paralisados e úlceras renitentes nas pernas ou 

pés, e uma decocção forte das folhas, acrescentada à água do banho, tonifica e limpa a pele e 

o couro cabeludo, além de relaxar os músculos fatigados. Também serve para fazer limpezas 

faciais, pois tem um efeito adstringente sobre a pele e é um remédio tradicional contra 

resfriados graves (Lipp, 1996).  

A salva tem um sabor levemente quente e marcadamente amargo e adstringente e é 

muito apreciada em recheios e molhos para carne de borrego e outras carnes gordas, aves e 

peixes, bem como sopas, queijo, requeijão e pratos de vegetais. Na culinária na cozinha 

mediterrânica tal como o Thymus serphyllum, tem um sabor muito acre. Uma folha de salva 

no porco ou no frango recheado é muito indicado (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Quadro 19 – Caraterização sistemática da espécie Salvia officinalis 

Nome comum Salva-das-boticas; Salva 

Sinonímias Não tem   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Salvia officinalis Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Nanofanerófito 

Distribuição Geral 
N e C Espanha, S França e W Península Balcânica; largamente cultivado e naturalizado no S e CS 

Europa 

Época de Floração abril - agosto 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Precauções – Não deve ser consumida pelas grávidas e pode causar reacções adversas 

se usada em excesso e durante um período prolongado (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Segundo Tavares et al. (2010), está contraindicada na gravidez, aleitação, insuficiência 

renal, tumores mamários e em pessoas e que estejam a receber terapias estrogénicas. Chaves 

(2008), indica que em doses elevadas o óleo pode ser neurotóxico e convulsionante; podendo 

também provocar irritações cutâneas em peles sensíveis  

 

Distribuição e habitat 

Citando Anónimo (1996), a salva é nativa do Mediterrâneo, e cultivada em todo o 

Mundo, vegetando bem em regiões ensolaradas. Agradece zonas arejadas e na montanha é 

rústica, cresce em climas temperados, necessita de calor e sol. O cultivo vai até aos 900 m de 

altitude e não gosta de invernos compridos e frios. Segundo Anónimo (1997), prefere solos 

bem drenados, leves e ricos, mais secos que húmidos e calcários (Leibold, 1997). 

 

Cultivo – Segundo Mourão (2012b), esta planta perene, propaga-se por estaca e por divisão 

durante o verão, desde que o terreno seja mantido húmido através de uma rega adequada. De 

acordo com Anónimo (1997), a propagação pode ser realizada por sementeira ou estacas de 

ramos novos no início do verão. Embora rústica, a planta não dura muito tempo e por isso 

deve ser replantada a intervalos de 3 anos. Assim pode ser plantada no local definitivo em 

março ou abril. Na primavera também pode ser semeada. 

É evidente que é possível plantar de forma planeada alguns arbustos de salva no nosso 

próprio jardim de ervas aromáticas. A sóbria planta lenhosa também pode ser plantada em 

vasos. Assim escolheu-se na primavera de 2012 plantar, em vasos e floreiras esta espécie, na 

Escola do Ensino Básico com 2º e 3º ciclo de Paços de Brandão onde lecionou o CEF de 

Jardinagem e Espaços Verdes, na perspetiva de não necessitar de muita mão-de-obra em 

manutenção e de aí, não haver grande ocorrência de geadas, que a espécie não tolera. 

 

3.2.2.15. Sambucus nigra L. 

Curiosidades 

Etimologia – Sambucus nigra (Figura 21), tem o nome vulgar de (sabugueiro) e 

segundo Anónimo (1996), o termo Sambucus vem do latim, e quer dizer flauta, em clara 

alusão à da madeira de este arbusto, de cor branca e oca. Nigra, do latim, significa negro, 
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talvez devido à cor que tomam os seus frutos na altura da maturação. O nome Sambucus tem 

origem no grego sambuke, que significa "flauta musical". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Sambucus nigra L., Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, 2014 
(Foto: Susana.G.Mestre@azores.gov.pt)  

 

História – Conhecido em tempos como “armário dos remédios da natureza”, devido à 

utilidade das várias partes, a história do sabugueiro é, sem dúvida, tão longa como a do 

homem, pois foram encontrados alguns vestígios desta árvore em estações arqueológicas da 

Idade da Pedra na Suíça e no Norte de Itália. Sabe-se também que os Gregos na Antiguidade a 

utilizavam vulgarmente, bem como os habitantes da antiga Roma. A partir do século XVI, 

popularizou-se como planta decorativa (Ody, 1995). 

 

Partes utilizadas 

Segundo Chaves (2008), as partes utilizadas do “sabugueiro”, são as flores, as folhas, 

os frutos maduros e a segunda casca seca ao ar. 

 

Caraterização organográfica 

Segundo Franco (2003), é um microfanerófito (Quadro 20) até 10 m, com ritidoma 

cinzento-acastanhado, sulcado, suberoso, e medula esbranquiçada; caule frequentemente com 

rebentos epicórmicos vigorosos desde a base e ramos frequentemente encurvados; folhas com 

5-7 (-9) segmentos com 4,5-12 (-18) x 2-6 (-10) cm, ovados, ovado-lanceolados ou ovado-

elípticos, acuminados, serrados, esparsamente pubescentes na página inferior; estípulas nulas 

http://www.portais.ws/?page=act_det&ida=868
mailto:Susana.G.Mestre@azores.gov.pt
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ou rudimentares e assoveladas; inflorescência com 10-25cm de diâmetro, corimbosa, com 4 (-

5) raios primários; corola branca; anteras branco-amareladas; pseudofruto globoso, negro 

(muito raramente vermelho). 

 

Composição, usos medicinais e outros  

 Os principais componentes do sabugueiro são, segundo Chaves (2008), potássio, óleo 

essencial, alcaloides, heterósidos, taninos, mucilagem, vitamina C, pigmentos flavonoides e 

antociânicos. Nos meios rurais, as crianças fazem apitos com a madeira quebradiça e leve do 

sabugueiro. Com os seus frutos preparam-se doces com uma bela cor vermelho-violácea. As 

suas propriedades medicinais são inúmeras: as flores, as bagas, as folhas e a segunda casca 

fazem parte de grande número de preparações. As flores são também utilizadas para a 

conservação das maçãs, devendo ser colocadas em camadas alternadas em caixas de cartão, 

que seguidamente se fecham (Anónimo, 1983). 

A flor do sabugueiro é hoje a parte mais largamente utilizada, embora os ervanários 

ainda façam por vezes o tradicional “unguento-verde” dos ramos novos e das folhas. As flores 

do sabugueiro são excelentes para toda a espécie de estados catarrais, incluindo constipações, 

gripe e febre-dos-fenos. Ajudam a baixar a febre e as inflamações e podem ser utilizadas 

interna ou externamente. As bagas constituem uma agradável fonte de vitamina C no Inverno 

(Ody, 1995). 

Precauções – Segundo Tavares et al. (2010), o uso dos frutos, como corante de 

vinhos, tem provocado intoxicações, particularmente quando não estão suficientemente 

Quadro 20 – Caraterização sistemática da espécie Sambucus nigra 

 

Nome comum 

 
Sabugueiro; Sabugueiro-negro; Sabugueiro-preto; Candelheiro; Canineiro; Flor-de-sabugueiro; 
Galacrista; Rosa-de-bem-fazer; Sabugo 

Sinonímias Sambucus ébulos; Sambucus australis   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Asteridae 

Ordem Dipsacales Família Caprifoliaceae (Adoxaceae) 

Espécie Sambucus nigra Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Microfanerófito 

Distribuição Geral Europa exceto no extremo N, Ocidente da Região Mediterrânica 

Época de Floração março - junho 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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maduros, sendo também perigosos para as crianças, por provocarem perturbações 

gastrintestinais; pois o heterósido zierina, das bagas e das folhas, liberta ácido cianídrico, por 

hidrólise ou alterações nos tecidos.  

 

Distribuição e habitat 

O sabugueiro encontra-se frequentemente na Europa próximo das povoações, porque 

outrora era ali plantado para atrair os espíritos do bem (Anónimo, 1983). Em Portugal é 

cultivado, mas também pode surgir espontaneamente em matas e galerias ribeirinhas (Ribeiro 

et al., 2000). 

 

Cultivo – Segundo Bastian (2009), relativamente à criação de uma horta nova, e no que diz 

respeito às espécies frutícolas com estacas lenhosas, que são as que requerem mais espaço, os 

arbustos frutícolas podem ser plantados em sebes, obtendo-se excelentes resultados. O 

sabugueiro espécie perene, pode ser uma escolha, para uma sebe de frutos silvestres que, sem 

grande manutenção, dão frutos em grande quantidade. Mourão (2012b), indica que se propaga 

por semente no outono em local definitivo, devendo, germinar no início da primavera. Pode-

se semear também na primavera se as sementes recolhidas no outono tiverem sido 

estratificadas 2 meses antes à temperatura ambiente seguidos de 2 meses de frio. Se as plantas 

crescerem bem, podem ser mudadas para o seu local permanente no início do verão ou então 

apenas na próxima primavera. Também as estacas semilenhosas, de 10 cm, podem ser 

utilizadas em julho/agosto e as estacas lenhosas crescidas na época, de 20 cm, no fim do 

outono; e ainda por divisão, apenas no inverno. 

 

3.2.2.16. Sanguisorba minor Scop. 

Curiosidades 

Etimologia – Sanguisorba minor (Figura 22), tem de nome vulgar (pimpinela), 

segundo Anónimo (1996), o nome Sanguisorba provém do latim sanguis, que significa 

“sangue” e sorbeo, “estanco”, fazendo assim referência a propriedade que a pimpinela tem de 

deter as hemorragias. 
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Figura 22 - Sanguisorba minor Scop. Reserva Florestal de Recreio das Furnas  –  
Serviço Florestal de Ponta Delgada, 2014. (Foto: Autor) 

 

História – A pimpinela foi desde sempre alvo de uma certa confusão devido em parte 

às sucessivas designações que lhe foram atribuídas no decorrer dos séculos. Os Romanos já 

denominavam esta pequena rosácea Pimpinella em alusão ao seu papel condimentar, de piper 

– pimenta. Mais tarde, Lineu retirou-lhe este nome, que destinou a uma umbelífera 

(Pimpinella magna), e chamou-lhe Poterumi sanguisorba L., nome que conservou durante um 

determinado período. Tempos depois pareceu lógico reunir no género Sanguisorba as duas 

espécies de pimpinelas, a menor e a oficinal, tendo esta última adotado o nome de 

Sanguisorba officinalis L., enquanto a menor conservava o de Sanguisorba minor Scop. 

(Anónimo, 1983). 

 

Partes utilizadas 

No caso da “pimpinela”, Anónimo (1983) refere que, todas as partes da planta são 

aproveitadas. 

 

Caraterização organográfica 

É um hemicriptófito (Quadro 21) de 10-90 cm, glabro ou piloso, com roseta de folhas 

basilar bem desenvolvida; rizoma não revestido pelas bainhas das folhas velhas; caules 

floríferos eretos, folhosos ou raramente afilos; folhas com 3-12 pares de folíolos orbiculares 

ou elípticos, cada um com 5-20 mm, e todos iguais quanto a dimensões; capítulos com 1-3 

cm, globosos ou ovóides; hipanto com 3-8 mm, geralmente anguloso, costado ou alado e com 

as faces reticuladas ou esculpidas de diversas maneiras (Franco, 2003). 
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Composição, usos medicinais e outros  

A pimpinela contém tanino, óleo essencial, vitamina C, etc (Anónimo, 1983). 

É essencialmente usada para diminuir ou parar hemorragias; tanto na tradição chinesa 

como na europeia, é tomada para tratar menstruações abundantes e hemorragias uterinas. 

Externamente, pode ser utilizada uma pomada ou loção para tratar hemorróidas, queimaduras, 

feridas ou eczema. A planta é um importante adstringente usado em problemas 

gastrintestinais, tal como diarreia (Anónimo, 1996). 

Na culinária como condimentar, segundo Bourdelon & Ridayre (1982), as folhas 

podem ser utilizadas tal como a Satureja montana nos queijos, mas apenas em verde. 

Precauções – Não existem. 

 

Distribuição e habitat 

Segundo Anónimo (1983), encontra-se na Europa, exceto no extremo norte, prados, 

solos incultos e áridos. Em Portugal, é frequente em quase todo o País (até 1800m de altura). 

Segundo Anónimo (1997), gosta de solos leves e bem drenados, desenvolve-se como bravia 

em relvados ou terrenos incultos. 

 

Cultivo – Segundo Anónimo (1997), a propagação desta espécie perene, é feita por divisão de 

tufos em março, podendo ser feita por sementeira na primavera, ao ar livre em março ou abril, 

em sulcos de 3 a 4 cm de profundidade, num local ensolarado ou meio sombrio.  

Quadro 21 – Caraterização sistemática da espécie Sanguisorba minor 

Nome comum Pampinela; Pimpinela; Pimpinela-hortense; Pimpinela-menor; Tintinela; Tentinela 

Sinonímias Sanguisorba minor Scop. subsp. dictyocarpa (Sapch ex Rouy et É.G. Camus) P. Cout. 

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Rosidae 

Ordem Rosales Família Rosaceae 

Espécie Sanguisorba minor Descritor Scop. 

Tipo Fisionómico Hemicriptófito 

Distribuição Geral 
Grande parte Europa, Cáucaso, W Sibéria, Médio Oriente e NW África; provavelmente 
subespontânea no N América 

Época de Floração maio - agosto 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Um solo permeável e solto promove o crescimento. Para além da rega o sóbrio arbusto 

selvagem não necessita de nenhum cuidado especial. É resistente à geada e mesmo no inverno 

podem colher-se rebentos de folhas (Bastian, 2009). 

 

3.2.2.17. Santolina chamaecyparissus L.                

 Curiosidades 

Etimologia – Santolina chamaecyparissus (Figura 23), com o nome vulgar 

(santolinha), tem duas origens possíveis para o seu nome: da palavra italiana santo, que 

significa “santo”, devido às suas múltiplas virtudes, ou da palavra grega xanthos, “amarelo”, 

evocando a cor das suas flores (Anónimo, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 -  Santolina chamaecyparissus L., Campus da UTAD, 2005.  
(Foto: Autor) 

 

História – A denominação de guarda-roupa foi-lhe atribuída porque, pendurado em 

ramos nos roupeiros e armários, protege a roupa e o vestuário das traças (Ody, 1995). 

 

Partes utilizadas 

No caso da “santolina”, segundo Anónimo (1983), as partes utilizadas são: sumidades 

floridas, sementes e folhas (antes da floração). A secagem neste caso é feita em ramos 

suspensos. 
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Caraterização organográfica 

Citando Franco  (2003),  trata-se  de  um   caméfito  (Quadro 22)  lenhoso  com  folhas 

acinzentado a branco-tomentosas, com 14-32 pares de dentes ou segmentos densos não 

excedendo 2 mm, invólucro geralmente tomentoso e flores dum amarelo intenso. 

 

Composição, usos medicinais e outros  

Os componentes essenciais do abrótano-fêmea são o óleo essencial, resina, tanino e 

princípio amargo (Cunha et al. 2011). 

O aroma penetrante e intenso do abrótano-fêmea, a delicadeza do seu aspeto 

aveludado e a harmonia dos seus caules finos encimados por pequenos capítulos amarelos 

contribuíram para que os jardineiros o elegessem como flor ornamental. No estado 

espontâneo, prefere o sol mediterrânico, os rochedos e as encostas áridas, colonizando 

também as campas e a terra dos cemitérios. As sumidades floridas, que se colhem em julho, 

possuem uma ação estimulante, estomáquica e emenagoga; são ainda antiespasmódicas, 

podendo também ser utilizadas em infusão para as cólicas de estômago. Além disso, a planta 

tem grande procura devido à ação vermífuga das suas sementes. A denominação de guarda-

roupa foi-lhe atribuída porque, pendurado em ramos nos roupeiros e armários, protege a roupa 

e o vestuário das traças (Anónimo, 1983). 

Precauções – Segundo Cunha et al. (2009), o óleo essencial é toxico quando 

administrado por via interna e em doses elevadas devido ao conteúdo em cetonas. Já Tavares 

Quadro 22 – Caraterização sistemática da espécie Santolina chamaecyparissus 

Nome comum Abrótano-fêmea; Guarda-roupa; Pequeno-limonete; Roquete-dos-jardins; Santolina 

Sinonímias Santolina marchii Arrigoni   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Asteridae 

Ordem Asterales Família Compositae (Asteraceae) 

Espécie Santolina chamaecyparissus Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição Geral W e C da Região Mediterrânica 

Época de Floração junho - julho 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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et al. (2010), informa que as infusões muito concentradas podem causar náuseas ou vómitos e 

que o óleo essencial em altas dosagens, comporta-se como neurotóxico e abortivo. 

 

Distribuição e habitat 

Anónimo (1983) referencia que, o abrótano-fêmea na Europa se encontra na região 

mediterrânica, em rochedos, colinas áridas e calcárias, sendo subespontâneo em algumas 

zonas da Beira Litoral, Estremadura e Alentejo (até aos 100m de altitude). 

 

Cultivo – Segundo Mourão (2012b), esta planta perene propaga-se bem por estaca, desde a 

primavera até ao outono e por divisão de caules com raiz na primavera. No entanto Clevely & 

Richmond (1998) referem que se propaga por mergulhia ou enraizando cortes com uma ponta 

no outono ou na primavera e de novo na altura da floração, caso apenas a folhagem seja o 

objetivo do cultivo. Além disso deve-se plantar em solos leves bem drenados e com muito sol.  

 

3.2.2.18. Satureja montana L. 

Curiosidades 

Etimologia – Satureja montana (Figura 24), conhecida com o nome vulgar de 

(segurelha) tem, segundo Muñoz (1993), o nome genérico de Satureja montana porque deriva 

da palavra em latim satura, que significa guisado ou molho, fazendo assim alusão ao uso 

culinário desta planta. O nome específico indica o seu habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Satureja montana L., Reserva Florestal de Recreio das Furnas –  
Serviço Florestal de Ponta Delgada, 2014. (Foto: Autor) 
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História – A satureja-das-montanhas é de há muito considerada estimulante psíquico e 

físico e até afrodisíaco, o que contribuiu para que alguns etimologistas associassem o nome 

genérico Satureja com a palavra “sátiro” (Cunha et al. 2011). 

 

Partes utilizadas 

Segundo Anónimo (1983), as partes utilizadas são: sumidades floridas (verão); 

secagem em ramos sobre uma fonte de calor. 

Na “segurelha”, utilizam-se as flores, folhas e caules, quer em uso culinário no 

tempero das azeitonas, quer em essência ou infusões (Chaves, 2008). 

 

Caraterização organográfica 

É uma planta perene arbustiva ou vivaz semi-sempre-verde (Quadro 23) e rústica. 

Atinge 30 cm de altura e 20 cm de amplitude, com pequenas flores brancas radiadas de roxo-

rosado. As folhas são verde-escuras, lineares e muito aromáticas (Mcvicar, 2003). 

 

Composição, usos medicinais e outros  

 Os componentes da satureja-das-montanhas são essencialmente: essência (carvacrol e 

cimeno), hidrocarbonetos, nitrofenol e enzimas (Cunha et al., 2011). 

Segundo Tavares et al. (2010), as folhas usadas como condimento, podem ser 

substitutos da utilização do sal na comida, em regimes hipossódicos. As folhas são ainda 

utilizadas nas indisposições digestivas, inflamação das vias respiratórias e ataques de parasitas 

Quadro 23 – Caraterização sistemática da espécie Satureja montana 

Nome comum Satureja-das-montanhas; Segurelha 

Sinonímias Satureja ovalifolia Huter   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Satureja montana Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição geral Região mediterrânica e Norte da Europa 

Época de floração agosto-setembro 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huter
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intestinais; e externamente, em inflamações cutâneas e das mucosas, mas também em 

queimaduras ligeiras e micoses. 

É uma planta soalheira que perfuma as colinas áridas de toda a região mediterrânica. 

Com efeito, contêm substâncias bastante ativas, também presentes no tomilho, no eucalipto e 

no serpão, que lhes conferem propriedades antissépticas, expetorantes e tónicas. A satureja-

das-montanhas é um óptimo condimento devido às suas propriedades carminativas, que 

tornam os legumes que contêm féculas mais digeríveis; pelo seu valor antibiótico, permitem 

aos aparelhos digestivos mais delicados tolerar as carnes de caça retardadas. Para obter 

melhores resultados, é necessário conservar a satureja-das-montanhas em ramos e moê-la 

sobre os alimentos na altura da preparação (Chaves, 2008). 

Em culinária na cozinha mediterrânica, a segurelha é indispensável na pizza. É 

excelente mistura com a manteiga que se deita nos grelhados (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Precauções – Tavares et al. (2010), alerta para a necessidade de se fazerem testes de 

tolerância no óleo essencial antes de o usar; está contraindicado na gravidez, aleitação, em 

menores de 6 anos e doentes neurológicos ou com alergias respiratórias. Por isso recomenda-

se que a Satureja hortensis com menor dose de carvacrol seja utilizada em sua substituição 

nestes casos. 

 

Distribuição e habitat 

Segundo Muñoz (1993), encontra-se em regiões da Ásia meridional contíguas ao mar 

Mediterrânico e ao mar Negro. Anónimo (1983), afirma, também, ocupar a Europa 

Meridional, preferindo as encostas calcárias e áridas (até aos 1500 m de altitude).  

 

Cultivo – Este arbusto perene, propaga-se por divisão dos pés com raiz estabelecidos em 

março ou abril, ou por estacas de ramos novos em março (Anónimo, 1997). 

Embora perene, contrariamente à Satureja hortensis – segurelha de jardim – que é uma 

planta anual, necessita de um local com solo permeável e, em dias quentes de  solo húmido. A 

colheita dos jovens rebentos, estimula nova rebentação abundante. Na horta é uma boa 

associada do feijão, pois afugenta os piolhos (Bastian, 2009). 
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3.2.2.19. Thymus mastichina L. 

Curiosidades 

Etimologia – Thymus mastichina (Figura 25), vulgarmente conhecido como (bela-luz) 

tem, segundo Ody (1995), o nome do género Thymus, porque deriva do grego thym, perfumar. 

Por outro lado mastichina deriva de uma etimologia popular provavelmente de origem 

árabe/andaluza que deu origem à palavra "manjerona", esta última com influência do latim 

“maiora” ou "maior". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Thymus  mastichina L., Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, 2014. 
(Foto: Susana.G.Mestre@azores.gov.pt)  

 

História – Amplamente distribuída na península ibérica de onde é originária esta 

planta faz parte da utilização milenar dos povos ibéricos com diversas utilizações (Anónimo, 

1996).  

 

Partes utilizadas 

Da “bela-luz”, são procuradas as folhas e as flores, que se destacam com facilidade 

depois de a planta ter sido seca à sombra (López & Rodrigues, 1980). 
 

Caraterização organográfica 

É um caméfito sublenhoso (Quadro 24) de caules com 20-50 cm, erectos, com tufos 

axilares de folhas; folhas com 8-10 x 2-3 mm, estreitamente ovadas a lanceolado-elípticas, 

frequentemente crenuladas, tomentosas a subglabras, não ciliadas na base; capítulo com 1-20 

mm de diâmetro, geralmente subgloboso; brácteas semelhantes às folhas, esverdeadas; cálice 

http://www.portais.ws/?page=act_det&ida=868
mailto:Susana.G.Mestre@azores.gov.pt
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com 4-6 mm, de dentes superiores com 2-3 mm e todos longamente ciliados dando ao 

capítulo um aspeto um tanto plumoso (lembrando Trifolium arvense); corola esbranquiçada 

(Franco, 2003). 

 

Composição, usos medicinais e outros  

Todas as espécies de tomilho possuem uma essência cujo principal componente é o 

timol e o seu isómero, o carvacrol, para além, de outras substâncias. A bela-luz contém 

também tanino, resina, glucósido, saponina, etc. (Tavares et al. 2010). 

Esta planta antiespasmódica e estimulante favorece as secreções, é usada no caso de 

infecções respiratórias e também como diurético e digestivo. A essência é antipirética e o seu 

aroma mantém afastados os insectos; aplicada externamente diminui as dores locais (López & 

Rodrigues, 1980). Segundo Tavares et al. (2010) esta planta era tradicionalmente usada nas 

localidades rurais para aromatizar fogueiras e como condimento. 

Precauções – Não existem. 

 

Distribuição e habitat 

Encontra-se em lugares áridos, preferencialmente em solos calcários (López & 

Rodrigues, 1980). 

  

Cultivo – Segundo Mourão (2012a), a propagação deste subarbusto perene, pode ser realizada 

na primavera por semente, e por estacas caulinares herbáceas ou mergulhia e por divisão das 

Quadro 24 – Caraterização sistemática da espécie Thymus mastichina 

Nome comum Bela-luz; Sal-puro; Tomilho-alvadio-do-Algarve 

Sinonímias Thymus mastichina subsp. tomentosus (Willd.) Malag  

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Thymus mastichina Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição Geral Península  Ibérica 

Época de Floração março - agosto 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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plantas pelas raízes no outono. As sementes muito pequenas são semeadas em viveiro e a 

transplantação realiza-se quando as plantas atingem 6-10 cm de altura. As estacas caulinares 

devem ser retiradas do terço médio e superior dos ramos da planta-mãe, com cerca de 6 cm de 

comprimento e com folhas terminais. Os “tomilhos” devem ser podados na primavera. 

 

3.2.2.20. Thymus serpyllum L. 
Curiosidades 

Etimologia – Thymus sepyllum (Figura 26), tem o nome vulgar (serpão) e segundo 

Anónimo (1983), citando Rabelais no seu Terceiro Livro: “O serpão, rasteja pelo chão”, frase 

que deu origem ao nome da planta. Efectivamente, herper, em francês arcaico, deriva do 

grego herpein, que significa “rastejar”, que foi traduzido para o latim por serpyllum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Thymus  serpyllum L., Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, 2014. 
(Foto: Susana.G.Mestre@azores.gov.pt)  

 

História – No século XVII Nicholas Culpeper aconselhava a ingestão de serpão para 

tratar hemorragias internas. Lineu, naturalista sueco do século XVIII, utilizava a planta para 

tratar dores de cabeça e “ressacas” (Anónimo, 1996). 

 

Partes utilizadas 

Do “serpão”, são procuradas as sumidades floridas (capítulos florais); para a secagem 

em ramalhetes (Anónimo, 1983). 

 

http://www.portais.ws/?page=act_det&ida=868
mailto:Susana.G.Mestre@azores.gov.pt
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Caraterização organográfica 

Segundo Franco (2003), este subarbusto ou erva perene é um caméfito (Quadro 25), de 

caules pilosos em todas as faces ou só sobre 2 faces opostas, raramente só segundo os 

ângulos. Folhas não tomentosas nem aveludadas, com margens geralmente mais ou menos 

planas. Brácteas mais ou menos semelhantes às folhas. Cálice mais ou menos campanulado.  

 

Composição, usos medicinais e outros  

 Segundo Anónimo (1996), o Thymus serpyllum contém óleo volátil (com timol, 

carvacrol, e linalol), flavonóides, ácido cafeico, taninos e resina. 

Como o tomilho, o serpão é fortemente antisséptico e antifúngico. Pode ser tomado 

como infusão ou xarope para tratar gripes e constipações, inflamações de garganta, tosse, 

tosse convulsa, infeções respiratórias e bronquite. Tem propriedades anticatarrais, está 

recomendado na tosse e na bronquite e é usado também em afeções do aparelho digestivo, 

perturbações urinárias, banhos, para alívio de dores e espasmos musculares (Tavares et al., 

2010). A ação antiespasmódica do serpão torna-o útil para aliviar dores menstruais. 

Externamente pode ser aplicado como cataplasma para tratar a mastite (inflamação dos seios) 

e utiliza-se uma infusão como loção de lavagem para ajudar a cicatrizar feridas e úlceras 

(Ody, 1995). 

Segundo Bourdelon & Ridayre (1982), o “serpão” está indicado tal como a Salvia 

officinalis, na cozinha mediterrânica como condimentar. 

Quadro 25 – Caraterização sistemática da espécie Thymus serpyllum 

Nome comum 
Erva-ursa; Serpão; Serpil; Serpilho; Serpol; Tomilho-das-searas; Tomilho-das-serras; Tomilho-
dos-prados 

Sinonímias 

Thymus pulegioides L. 
Thymus serpyllum L. prol. glabratus (Hoffmanns. et Link) Samp. 

Thymus serpyllum L. subsp. ovatus (Miller) Rouy 

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Thymus  serpyllum Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição Geral Europa, exceto parte do N e E e muitas das ilhas 

Época de Floração maio - setembro 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Precauções – Segundo Cunha et al. (2009), o seu óleo essencial está contraindicado 

para aplicações em grávidas, durante o aleitamento, para crianças com idade inferior a 6 anos, 

e quando exista patologia ulcerosa gastrointestinal, doenças hepáticas e neurológicas. 

Tavares et al. (2010), observa que é menos ativo que o Thymus vulgaris, e é usado de 

modo semelhante, porém quando aplicado topicamente pode provocar dermatites de contato. 

 

Distribuição e habitat 

Nativo da Europa, o serpão prefere charnecas e locais áridos (Anónimo, 1996). 

 

Cultivo – Tal como outras espécies perenes, do Género Thymus, como por exemplo o Thymus 

vulgaris, são plantas apreciadoras de calor necessitando de um local ensolarado com solo 

permeável e no inverno de uma proteção ventilada contra a geada. As jovens plantas podem 

ser obtidas por sementeira na primavera ou através de estacas enraizadas a partir do outono ou 

na primavera (Bastian, 2009). 

 

3.2.2.21.Thymus vulgaris L. 

Curiosidades 

Etimologia – Thymus vulgaris (Figura 27), conhecido com o nome vulgar de 

(tomilho) que, segundo López & Rodrigues (1980) tem, este nome genérico Thymus que vem 

do grego e significa “força ou coragem” era considerado remédio dos fracos e desanimados, 

estímulo dos guerreiros e antidepressivo pelos romanos (utilizado em banhos aromáticos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 27 - Thymus vulgaris L., Parque do Buçaquinho em Esmoriz – Ovar, 2013. 
 (Foto: Autor) 
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História – Para os gregos, o tomilho teria brotado das lágrimas de Helena de Tróia. 

Suas folhas eram queimadas como incenso, por ser sinónimo de força, felicidade, coragem e 

altivez. Os egípcios e os etruscos costumavam embalsamar seus mortos com esta e outras 

ervas. No século XVII, fazia-se uma sopa com tomilho e cerveja para “curar a timidez”. 

 

Partes utilizadas 

As partes utilizadas do “tomilho”, são as folhas e rebentos das flores, frescos ou secos 

ao sol (Clevely & Richmond, 1998). Em fitoterapia, utilizam-se as sumidades floridas, que 

podem ser colhidas a partir do mês de abril e durante todo o verão. 

 

Caraterização organográfica 

Citando Mcvicar (2003), é um caméfito (Quadro 26); trata-se de uma planta vivaz 

sempre-verde que atinge 15cm de altura 45cm de amplitude. As folhas são opostas, pequenas, 

sésseis (sem pecíolo) ou com pecíolo curtos, lineares, lanceolados, oblongos ou ovais, com 

bordos enrolados para baixo, verdes na face superior e verde-acinzentadas na inferior.  

A partir de junho até agosto, apresenta pequenas flores tubulares, rosadas ou brancas. 

A planta possui um odor aromático e sabor picante, amargo (Anónimo, 1997). 

 

 

 

 

 

Quadro 26 – Caraterização sistemática da espécie Thymus vulgaris 

Nome comum Tomilho; Tomilho-vulgar 

Sinonímias Não tem   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae 

Ordem Lamiales Família Labiatae (Lamiaceae) 

Espécie Thymus vulgaris Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Caméfito 

Distribuição Geral Região Mediterrânica 

Época de Floração maio - julho 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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Composição, usos medicinais e outros  

O tomilho contém como principais componentes: óleo volátil (timol, metilchavicol, 

cineol, borneol), flavonóides (apigenina, luteolina), tanino, saponósido, resina entre outros 

(Anónimo, 1996). 

Segundo Chaves (2008), o tomilho possui todas as propriedades terapêuticas do 

serpão, mas com ação mais eficaz; a relação das suas propriedades medicinais é extensa. A 

dificuldade no seu uso não reside em saber quais os casos em que deve ser utilizado, mas em 

saber controlar as doses e a duração do tratamento. 

Tavares et al. (2010) refere que as propriedades farmacológicas desta planta pelo seu 

óleo essencial e polifenóis têm ação antisséptica, antiespasmódica, expetorante, anti-

inflamatória e digestiva. Além disso indica como principais usos médicos: a bronquite, 

dispepsias e outras perturbações gastrintestinais; externamente o óleo essencial usa-se nas 

infeções cutâneas e das mucosas, estomatites, sinusites, rinites, otites e dores reumáticas. 

Por outro lado Anónimo (1996) referencia que o tomilho é receitado contra a asma, 

sobretudo a infantil. É benéfico no caso de febre-dos-fenos, a planta ser usada para eliminar 

parasitas de crianças e quando aplicada na pele para aliviar mordeduras e picadas. Alivia 

também casos de tinha, pé-de-atleta, candidíase e outras infeções fúngicas, bem como sarna e 

piolhos. 

É usado também em culinária, na indústria cosmética e no fabrico de dentífricos 

(Tavares et al., 2010). Faz parte, além do loureiro, do tradicional ramo de cheiros utilizado em 

culinária; o café e o chá podem ser agradavelmente substituídos por uma infusão de tomilho. 

Tem cheiro aromático e sabor amargo. Em culinária como condimentar na cozinha 

mediterrânica o tomilho é esmagado em grelhados, e também é utilizado nos legumes e nas 

sopas. Não deve ser empregue em grandes quantidades (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Precauções – Segundo Tavares et al. (2010), o óleo essencial está contraindicado na 

gravidez e aleitamento, pode provocar reações alérgicas e, em doses elevadas, convulsões. 

Contém um óleo essencial muito ativo e deve ser utilizado misturado com o Thymus zygis ou 

de preferência substituído por ele nestes casos. 

 

Distribuição e habitat 

Segundo Anónimo (1983), o tomilho é originário da bacia mediterrânica ocidental; 

encontra-se abundantemente em todo o Sul de França, Espanha, Portugal e Itália, nas colinas 

áridas. Prefere solos bem drenados em locais soalheiros. 
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De acordo com Anónimo (1997), a planta vai até aos 2000 m de altitude, habita em 

zonas de temperatura extrema e cresce bem em climas temperados, temperados – quentes e de 

montanha. Resiste às geadas e escassez de água, e não se adapta bem a condições de 

encharcamento e humidade atmosférica elevada. 

Cultivo – Semear em abril em sulcos pouco profundos afastados 30 a 35 cm ou preparar os 

cortes no verão e dividir as plantas na primavera (Anónimo, 1997). 

Deve ser plantada em solos muito bem drenados e com muito sol entre outubro e 

março. Aparar depois de florir e de novo no outono; substituindo cada 4 ou 5 anos e, nos 

climas frios, proteger no inverno, plantando em contentores ou com sebe (Clevely & 

Richmond, 1998). 

Mourão (2012a), refere que as espécies perenes do género Thymus, além de pelo seu 

aroma manterem afastada a borboleta-da-couve, sendo plantas perenes, se propagam bem por 

mergulhia e estaca no fim da primavera, verão e início do outono. 

 

3.2.2.22. Ulex europaeus L. 

Curiosidades 

Etimologia – Ulex europaeus (Figura 28) com o nome comum (tojo), vive 

preferencialmente em matas cheias de lama, e o seu nome genérico faz alusão a esta 

propriedade, derivando do grego ulê, que significa “erva daninha”, ou do latim uligo, que 

significa “maré” (López & Rodrigues, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 28 -  Ulex europaeus L., Campus da UTAD, 2005.  
(Foto: Autor) 
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História – Planta arbustiva com duração de até 8 anos, foi durante muitos anos 

multiplicada pelo homem nas regiões de montanha para fertilização dos terrenos e material 

para consumir durante os invernos nas lareiras das casas dos climas mais frios (Anónimo, 

1996). 

 

Partes utilizadas 

Do “tojo”, são procuradas as flores (López & Rodrigues, 1980). 

 

Caraterização organográfica 

É um nanofanerófito (Quadro27) de 60-200 cm, com caules principais eretos ou 

ascendentes, densamente ramosos nas partes mais novas mas por fim desramados na base; 

rebentos e espinhos glaucescentes; raminhos hirsutos a tomentosos, com pelos cinzentos a 

castanho-avermelhados; filódios primários com cerca de 8 mm; espinhos terminais com 12-25 

(-30) mm, robustos, retos, glabros; bractéolas com 2-7 mm de largura; cálice com 12-15 (-20) 

mm, com pelos mais ou menos patentes; pétalas com 15-20 mm; asas rectas; vagem com 11-

20 mm, densamente vilosa (Franco, 2003). 

 

Composição, usos medicinais e outros  

Segundo López & Rodrigues (1980), contém um alcalóide chamado de cistina e um 

glucósido chamado de ulexósido. As sementes do tojo permitem aumentar o ritmo cardíaco, 

são antiasmáticas e eficazes contra a tosse convulsiva, mas, são perigosas devido à sua 

Quadro 27 – Caraterização sistemática da espécie Ulex europaeus 

Nome comum Leiva; Pica-rato; Tojo; Tojo-arnal; Tojo-bravo 

Sinonímias Não tem   

Divisão Spermatophyta Subdivisão Magnoliophytina (Angiospermae)  

Classe Magnoliatae (Dicotyledoneae)  Subclasse Rosidae 

Ordem Fabales Família Leguminosae (Fabaceae) 

Espécie Ulex europaeus Descritor Lineu 

Tipo Fisionómico Nanofanerófito 

Distribuição Geral Europa Ocidental 

Época de Floração fevereiro - junho 

(Fonte: página online do Jardim Botânico da UTAD, 2006). 
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toxicidade. Actualmente usa-se no caso de afeções hepáticas e como diurético. Com as flores 

é possível preparar-se infusões. 

Segundo Cunha et al. (2009), as flores deste arbusto são muito ricas em flavonoides e 

utilizadas pela sua ação diurética. Na indústria farmacêutica usa-se a parte aérea como 

matéria-prima para a obtenção de um alcaloide que tem ação cardiotónica. Anteriormente a 

matéria corante das flores foi usada em tinturaria. 

Precauções – Devem ser controladas as dosagens e a duração dos tratamentos, quando 

se utilizam as sementes. 

 

Distribuição e habitat  

Segundo López & Rodrigues (1980), vive preferencialmente nas matas e bosques, 

onde o solo seja silicioso. Estende-se por toda a Europa Ocidental.  

 

Cultivo – Cunha et al. (2009), referem que era inicialmente cultivada pelo seu carater 

espinhoso, para constituir sebe natural, nos cercados aos animais mas é atualmente espontânea 

e até pode ser considerada uma praga nas zonas de cultivo. Predominante em solos calcários 

adapta-se bem a qualquer tipo de solo e o seu aparecimento sugere no entanto uma menor 

fertilidade nos solos onde surge. Este arbusto perene, tem floração e frutificação na 

primavera. Esta planta possui grande capacidade de regeneração mesmo após o corte e a 

queima. 

 

3.2.3. A preparação das plantas aromáticas e medicinais 

Como se viu as PAM, podem empregar-se de diversas maneiras. Descrevem-se agora 

as preparações – «preparados» – mais correntes, para a maximização dos seus predicados, 

indicando alguns exemplos das plantas deste estudo que as utilizam. Aconselha-se a leitura do 

Quadro 28, onde se classificam as preparações que se passam a explicar (aromaterapia; 

banhos; cataplasmas; decocção; fumigações; gargarejos e loções) como tendo uso externo; e 

(clisteres; infusões; macerações e pós) de uso interno e quais as plantas deste estudo que são 

utilizadas na confeção desses “preparados”. 
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Quadro 28 – Preparações de algumas das PAM, 2014. 

(Fonte: Chaves, 2008).       Uso Externo  

        Uso Interno 

Nome científico 

Preparados 

 

A
ro

m
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te
r
a

p
ia

 

B
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n
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o
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C
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G
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L
o

çõ
es

 

C
li
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er

es
 

In
fu

sõ
es

 

M
a

ce
ra

çõ
es

 

P
ó

s 

Achillea millefolium            

Artemisia absinthium            

Coriandrum sativum            

Helichrysum italicum            

Hypericum andrasaemum            
Lavandula stoechas            

Mentha x piperita            

Mentha pulegium            

Mentha x rotundifolia            

Origanum vulgare            

Petroselinum crispum            

Rosmarinus officinalis            

Ruta graveolens            

Salvia officinalis            

Sambucus nigra            

Sanguisorba minor            

Santolina chamaecyparissus            

Satureja montana            

Thymus mastichina            

Thymus serpyllum            

Thymus vulgaris            

Ulex europaeus            
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Aromaterapia – Segundo Bourdelon & Ridayre (1982) aromaterapia, é o tratamento 

feito pelos aromas e opera através da inalação de óleos essenciais aromáticos extremamente 

concentrados, extraídos de plantas medicinais. A este propósito, interessa saber como se 

obtêm esses óleos.  

De acordo com Bourdelon & Ridayre (1982) depois de colocada a planta ou partes da 

planta, num líquido (água ou azeite) a frio, para evitar fermentações indesejadas, durante 

algum tempo (no máximo 10 horas), vai-se utilizar esse produto resultante e colocá-lo em 

banho-maria. Para Chaves (2008), se queremos obter um óleo para aplicação local sobre a 

pele, usamos azeite em vez de água e obtêm-se assim óleos excelentes para o tratamento da 

pele devido às suas propriedades suavizantes. 

Existem cerca de 40 óleos essenciais, alguns administrados em gotas bebíveis, como 

os óleos digestivos e antiespasmódicos, outros encontram-se no comércio em supositórios e 

são óleos antissépticos; há ainda os óleos cicatrizantes e antissépticos reunidos em pomadas 

ou em gel. Podem ainda ser adicionados à água a ferver para serem inalados, ou diluídos na 

água do banho para serem absorvidos pelos poros da pele que se apresentam dilatados pela 

ação do calor. Devem ser tomados alguns cuidados na sua utilização quando não 

acompanhada a aplicação por pessoal médico e aconselha-se apenas a utilização externa 

através de compressas, banhos, gargarejos, inalações e em aromaterapia. Recordam-se alguns 

dos efeitos das PAM de onde se extraem estes óleos: Hypericum androsaemum, Origanum 

vulgare e Salvia officinalis como Anti-sépticos;  Lavadula stoechas como calmante; Mentha 

piperita e Satureja montana como tonificantes; Rosmarinus officinalis como estimulante; 

Thymus vulgaris como descongestionante.   

A aromaterapia é uma das formas mais agradáveis de desfrutar dos benefícios dos 

óleos essenciais das plantas medicinais. Pode ser aproveitada, utilizando: a difusão 

atmosférica, através de difusores elétricos que aquecem os óleos e produzem uma vaporização 

dos óleos essencial em micropartículas; a fricção sobre a pele, através da qual as gotas da 

essência de óleo se infiltram nos tecidos e passam para o sangue; e os banhos (Chaves, 2008). 

Banhos – Imersão do corpo inteiro ou de uma parte no líquido preparado para esse 

efeito. Pode ser emoliente, estimulante, ou fortificante. Para preparar um banho completo, 

põe-se a ferver cerca de 1 Kg de uma mistura de plantas que tenham as mesmas propriedades 

(partes iguais de cada planta) em 10 litros de água; deixa-se em infusão três quartos de hora; 

passa-se, espremendo, e deita-se a infusão na água do banho (Bourdelon & Ridayre, 1982). 
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Cataplasmas – Preparações de consistência pastosa que se aplicam na pele; podem 

utilizar-se infusões ou cozimentos de plantas como emolientes ou calmantes. A temperatura 

média de um cataplasma é de 35 a 40º C. Pode deixar-se colocada durante vinte minutos. É 

espalhada a infusão ou o cozimento das plantas sobre uma gaze sem bainha nem costura, 

juntando depois os dois bordos da gaze ao baixar as extremidades. Quando se aplicam 

cozimentos de planta, designa-se também por – fomentações – e neste caso, usam-se para as 

preparar 30  a 50 g de plantas por litro de água a ferver (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Clisteres – Preparações líquidas – 500 cm3 – destinadas a ser introduzidas pelo reto à 

temperatura de 30 a 35 º C, no intestino grosso. Utilizam infusões e/ou decocção de plantas 

emolientes, calmantes, adstringentes ou purgativas (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Decocção – Para Bourdelon & Ridayre (1982) são preparações obtidas deixando 

ferver as plantas em água ou vinho. São mais ativas que a infusão ou maceração. Convém 

sobretudo aos caules, frutos, cascas, e raízes. Deixa-se ferver de dez a trinta minutos, 

conforme as plantas. Assim são precisos por exemplo 30 minutos para a casca de sabugueiro. 

Pode adoçar-se com açúcar, xarope, açúcar de leite ou alcaçuz.  

Segundo Chaves (2008), o “cozimento” acontece quando se junta a planta e a água ao 

mesmo tempo num recipiente e se deixa ferver 15 a 30 minutos, após os quais se deixa 

repousar durante alguns minutos e finalmente se filtra com o auxílio de um coador. A 

decocção está especialmente indicada para preparar “tisanas” (método que utiliza a água para 

extrair os produtos medicinais), das partes duras das plantas: raízes, cascas, semente, rizomas, 

os quais, pela sua dureza, necessitam de manter-se em ebulição para libertar os princípios 

ativos. No entanto este método tem o inconveniente de algumas vitaminas serem destruídas 

pelo calor. 

Fumigações – Vapores ou fumos produzidos pelas plantas que se mantêm em água a 

ferver ou que se queimam lentamente. Os vapores são obtidos pela fervura da água, deitando 

uma mão cheia de plantas aromáticas na água fervente, retirando depois o recipiente do fogo e 

colocando-o sob a cara do doente que teve o cuidado de cobrir a cabeça com uma toalha, que 

deve rodear o recipiente, podendo assim este receber maior quantidade de vapores. Queimar 

plantas tem por finalidade, por exemplo: purificar o ar de uma sala (Bourdelon & Ridayre, 

1982). 

Gargarejos – Preparações destinadas a tratar as doenças inflamatórias das mucosas da 

boca, da garganta, da faringe e das amígdalas. Prepara-se uma infusão ou um cozimento de 

plantas emolientes, adstringentes, antissépticas ou calmantes, com cerca de 15 a 20g de 
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plantas para um quarto de litro de água; deixa-se arrefecer e introduz-se o líquido na boca por 

pequenos golos, banhando suficientemente as partes doentes e deitando depois fora sem 

engolir (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Infusões – Preparações obtidas deitando água a ferver sobre as plantas ou 

mergulhando as plantas no líquido a ferver. Cobre-se imediatamente o recipiente, retira-se do 

fogo e deixa-se em contato durante um tempo mais ou menos longo (dez minutos a uma 

hora), quer mantendo a temperatura a 80º C, quer deixando arrefecer, conforme se trata de 

plantas aromáticas, de flores sem odor ou de folhas (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Segundo Chaves (2008), esta é a técnica ideal para utilizar as partes delicadas de uma 

planta: folhas, flores, caules e caules tenros. A infusão está indicada para a preparação de 

“tisanas”. 

Loções – Líquidos obtidos pela infusão ou cozimento de plantas emolientes ou 

vulneráveis que se utilizam passando-as ligeiramente sobre a parte a tratar com a ajuda de um 

algodão hidrófilo ou de um linho fino embebido (Bourdelon & Ridayre, 1982). 

Macerações – Estas preparações fazem-se metendo a planta num líquido; água, vinho, 

álcool, a frio e deixando em contato durante um tempo mais ou menos longo; com água 

unicamente durante algumas horas (máximo dez horas) para evitar a fermentação (Bourdelon 

& Ridayre, 1982). 

Chaves (2008), salienta que tal como a decocção e a infusão, a maceração também está 

indicada para preparar “tisanas” e que quanto mais bem triturada for a planta, melhor será o 

aproveitamento dos princípios ativos. A vantagem da maceração é que os constituintes 

solúveis da planta se dissolvem na água, e ao mesmo tempo, conservam-se intactas as 

vitaminas e os sais minerais que passaram para a água. 

Pós – Obtidos por pulverização, seja num almofariz, ou num moinho, com ajuda de 

partes de plantas secas: folhas, grãos, raízes, cascas. Tomam-se em cápsulas ou incorporadas 

nos alimentos (ovos, marmeladas, compotas, doces, etc), ou em bebidas (Bourdelon & 

Ridayre, 1982). 
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4. CONCLUSÕES 

 

Passados que são trinta anos de percurso profissional vivido em contextos espaciais e 

temporais diversificados, o candidato teve a oportunidade de vivenciar algumas das grandes 

mudanças que têm ocorrido não só no sector agrícola mas também no ensino, mudanças essas 

que, inquestionável e obrigatoriamente o estimularam a adquirir novas competências e saberes 

como forma de se adaptar ao mercado de trabalho em contínua transformação. 

Se, por um lado, na década de 80 havia a clara noção de que a agricultura era um 

sector em crescimento, por outro lado, no fim dos anos 90 a política agrícola propiciava o 

abandono dos terrenos aráveis e, por consequência, a baixa produção. Tudo isto, como é 

sobejamente conhecido, ficou a dever-se à existência de cotas à produção. Isto é, a realidade 

encontrada no ano da conclusão da licenciatura em Engenharia Agrícola era completamente 

diferente em relação àquela em que a mesma se iniciou. 

Quase como uma inquietação permanente, a necessidade de atualizar conhecimentos, 

por forma a obter melhores condições de colocação no ensino, explica o retorno ao universo 

da academia, local e espaço privilegiado para a reflexão e debate, e onde, através da 

investigação, tantas vezes se encontram respostas para as questões que profissionalmente vão 

surgindo ano após ano. Foi neste espaço do saber e do conhecimento, que obteve uma 

segunda licenciatura, esta em Biologia e Geologia, ramo de ensino. Acresce ainda que para a 

mudança de estatuto de professor detentor de habilitação própria para a de profissionalizado 

no grupo curricular de Ciências Agropecuárias, concluiu a profissionalização em serviço nesta 

área. 

Se por um lado, há que reconhecer que a diversidade do saber adquirido contribuiu 

para uma certa desestruturação no saber em si mesmo, prejudicando assim a especialização 

num determinado tema do âmbito das ciências agrárias, por outro lado essa mesma 

diversidade carateriza-se por ser abrangente no que respeita aos temas, ferramentas e 

abordagens metodológicas, o que não deixa de ser benéfico para a fundamentação e 

consolidação dos saberes.  

Esta interdisciplinaridade comprova-se por exemplo com as aprendizagens 

conseguidas na Força Aérea Portuguesa, as quais lhe facilitaram a compreensão de matérias 

como a cartografia, fisiografia e topografia, necessárias em tantas outras áreas que aprendeu e 

ensinou. O mesmo se passou relativamente aos conhecimentos da primeira licenciatura, os 
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quais também o ajudaram na compreensão dos conteúdos que teve de apreender para a 

conclusão da segunda e até talvez lhe tivessem servido de orientação, quiçá, na altura da 

escolha dos estudos que pretendia conseguir.  

Da mesma forma na licenciatura em ensino de Biologia e Geologia obteve mais-valias 

para a conclusão posterior da profissionalização em serviço para o grupo curricular de 

Ciências Agropecuárias. Também foi importante para a escolha do tema deste trabalho o 

estágio pedagógico da licenciatura em ensino de Biologia e Geologia realizado em 2005/06 na 

Escola Diogo Cão. 

Assim concluído este trabalho, e antes mesmo de fazer o balanço acerca de todas as 

atividades desenvolvidas na Escola Diogo Cão, no ano letivo 2005/2006, chegou o momento, 

de referir que o trabalho educacional e de sensibilização das questões ambientais 

nomeadamente da preservação das espécies vegetais aromáticas e medicinais, lhe foi por si só 

gratificante. 

Este balanço, que será necessariamente breve, versará dois aspetos fundamentais para 

a elaboração de todo e qualquer trabalho em geral e, em particular, para a persecução dos 

objectivos a que se propôs: o aspeto do relacionamento interpessoal e o aspeto científico. 

Assim, no que respeita ao primeiro destes aspetos, prende-se, como atrás foi referido, 

com o relacionamento interpessoal e é com grande satisfação que se afirma que, a esse nível, 

foi possível alargar e consolidar laços de cooperação entre todos os elementos da comunidade 

educativa.  

Quanto ao segundo aspeto – o de natureza científica – é inquestionável que este 

trabalho permitiu alargar o conhecimento acerca de uma matéria tão cativante como é o caso 

do estudo das plantas aromáticas e medicinais, nomeadamente, do seu uso medicinal e a sua 

caraterização em termos de cultivo. 

Secularmente envoltas em mistérios e mitos, as plantas aromáticas e medicinais têm-se 

revelado, ao longo dos tempos, uma fonte praticamente inesgotável do saber, especialmente 

daquele que assenta em raízes populares. Acumulado por sucessivas gerações, este saber, 

aliado ao método experimental, está na base da chamada fitoterapia, a qual, apesar de 

relativamente desprezada pela medicina convencional, tem constituído uma solução prática e 

barata no combate a diversos sintomas de determinados quadros clínicos. 

Há quem as considere como uma moda e há quem as considere como um dos motores 

do ressurgimento da agricultura portuguesa.  
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Nunca houve tanta procura de plantas aromáticas por parte dos mercados. Esta é por 

isso uma fileira prioritária para o Ministério da Agricultura e que pode ser a primeira do 

mundo em modo de produção totalmente biológico. A nova vaga de agricultores que começa 

a descobrir o potencial das PAM ganha agora visibilidade. Porém tiveram de trilhar um 

percurso de alguns anos, uma vez que, muitas destas plantas demoram a estabelecer-se. É de 

bom senso recomendar que para esse sucesso ser atingido terá obviamente que se passar por 

apostar em pelo menos quatro destas espécies em pelo menos dois hectares ao ar livre e em 

modo de produção biológico, o que compensará as flutuações de mercado a que cada uma 

delas per si estará sujeita, diminuindo o risco para o agricultor e lhe permite também obter 

quantidades significativas para exportação e, assim, potencializar os seus lucros. 

Assim, pelas caraterísticas do território continental com climas temperados, luminosos 

e de solos de textura ligeira a média e siliciosos (calcários e graníticos) sobretudo no litoral; 

das espécies descritas, destacam-se pelo seu vigor e representatividade em Portugal 

continental e portanto – dado serem endémicas umas, espontâneas e subespontâneas outras – 

com maior aptidão natural: o “hipericão do gerês” (Hypericum androsaemum), o 

“rosmaninho” (Lavandula stoechas), a “hortelã pimenta” (Mentha x piperita), a “segurelha” 

(Satureja montana) e a “bela luz” (Thymus mastichina), para a produção de forma biológica e 

sustentável, que tem uma procura em crescendo no mercado externo, e não apenas pela forma 

como são produzidas mas como pelas propriedades aromáticas e medicinais que encerram. A 

propósito Mourão (2012b), refere que a Achillea millefolium e o Origanum vulgare devem ser 

colocados em bordadura, pois melhoram os aromas das plantas em geral. 

Por outro lado de forma bastante simples e fácil, estas espécies podem ser produzidas, 

uma vez que para além de necessitarem de cortes para controlar a arborescência, que 

estimularão naturalmente a renovação de novos rebentos e a floração, bastará apenas estrumá-

las e aplicar “telas” na cobertura do terreno, que mais facilmente regulam o calor, o excesso 

de água e as infestantes, já que das pragas e doenças estão elas protegidas pela produção dos 

óleos essenciais muito agressivos, que elas próprias fabricam, e que funcionam como 

repelentes nos ataques de diversas pragas, para além de possuírem propriedades antifúngicas, 

antivirais e antibacterianas e portanto se protegerem com um escudo natural. 

Não esquecer porém, que a maioria das plantas – excetuando alguns casos – podem ter 

efeitos secundários pela presença de certos constituintes ativos nelas e convém por isso, usá-

las com prudência. Porém, as plantas são substancialmente mais seguras e menos propensas a 

desenvolver efeitos secundários, do que os medicamentos químicos. 
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ANEXO 1 - Glossário de termos botânicos. 

___________________________________________________________________________ 
 

Abaxial – diz-se da parte ou face de um órgão mais afastada do eixo. 

Acetinado - com brilho de cetim, o que é devido a uma cobertura de pelos aplicados, densos e 

brilhantes. 

Acrescente – que continua a crescer depois do período normal, como alguns cálices, cujo 

crescimento prossegue mesmo depois da fecundação até o fruto atingir a maturação. 

Acunheado – em forma de triângulo invertido, com um dos ângulos na base; em forma de 

cunha.  

Afilo – desprovido de folhas. 

Alado – provido de asa(s). 

Alburno – a camada exterior do lenho das árvores. 

Amplexicaule – diz-se das folhas sésseis, das estípulas ou das brácteas cuja base envolve 

parcialmente o eixo. 

Anguloso – que tem ângulo(s), quer se trate de órgão mais ou menos plano, quer sólido. 

Antera – parte do estame onde se forma e que contêm o pólen. 

Apiculado – provido de apículo. 

Apículo – ponta curta e aguda, mas não rígida, na extremidade de uma folha, pétala, sépala, 

etc.  

Aquénio – fruto seco, no qual o pericarpo não adere à semente. 

Ascendente - diz-se dos órgãos que se desenvolvem primeiro e em pequena extensão 

horizontalmente ou quase, encurvando-se depois até assumirem uma postura 

aproximadamente vertical. 

Assovelado – roliço e que estreita da base para o cimo, terminando em ponta fina e aguda, 

como se sovela. 

Axila – vértice do ângulo formado por um órgão com o eixo em que se insere. 

Axilar – situado na axila.  

Bráctea – folha mais ou menos modificada (distinta das normais pela dimensão, forma, 

consistência ou cor), em cuja axila se insere a flor, ou situada próximo da flor ou da 

inflorescência. 
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ANEXO 1 - Glossário de termos botânicos (continuação). 

 

Bractéola – bráctea de segunda ordem, geralmente menor do que a bráctea, situada sobre um 

eixo floral lateral ou inserida no pedicelo.  

Cálice – conjunto das peças florais externas (sépalas), as quais são, em geral, verdes e de 

consistência herbácea. 

Caméfito – diz-se da planta cujas gemas de renovo se situam a menos de 25 cm da superfície 

do solo. 

Campanulado – em forma de sino invertido, ou seja, alargando bruscamente junto à base e 

pouco ou nada a partir dela. 

Capítulo – inflorescência globosa, achatada ou não na parte superior, de flores geralmente 

sésseis, reunidas num receptáculo comum geralmente rodeadas por um invólucro de 

brácteas. 

Carnudo – suculento mas firme. 

Carpelo – cada uma das unidades que compõem o gineceu, correspondendo cada uma a uma 

só folha transformada. 

Ceroso – revestido de cera ou com a cor e a textura da cera. 

Ciliado – provido de cílios. 

Cílio – pelos finos, paralelos uns aos outros ou pouco divergentes, semelhantes a pestanas, 

geralmente inseridos na margem de órgãos laminares. 

Cimeira – inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado (definido), terminando 

numa flor. O contrário de inflorescência indefinida ou racemosa. 

Cípsela – aquénio desenvolvido de um ovário inferior com dois carpelos, fundido com o tubo 

do cálice. 

Concrescente – diz-se dos órgãos ou partes de órgãos que se desenvolvem ligados entre si; 

fundido. 

Costa – estrutura longitudinal saliente mais ou menos pronunciada. 

Costado – possuindo uma ou mais costas. 

Cordado – em forma de coração estilizado invertido, ou seja, de contorno geral ovado-

triangular. 

Cordiforme – cordado. 

Coriáceo – firme e um pouco espesso; com consistência semelhante à do couro; aplica-se 

especialmente a folhas. 
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ANEXO 1 - Glossário de termos botânicos (continuação). 

 

Corimbo – inflorescência racemosa em que as flores se situam mais ou menos ao mesmo 

nível devido ao comprimento gradualmente inferior dos pedicelos ao longo do eixo. 

Corola – conjunto das pétalas, livres ou unidas. 

Crespo – irregularmente encaracolado ou ondulado, como alguns pelos. 

Cuspidado – com ápice agudo e rígido, não muito longo. 

Dente – saliência triangular, pequena e mais ou menos pontiaguda que se projeta para além da 

superfície ou margem de um órgão. 

Entrenó – porção do eixo compreendida entre dois nós consecutivos. 

Epicórmico – nome dado a um ramo que prejudica o desenvolvimento da planta. 

Escama – formação laminar ou mais ou menos achatadas, estreitamente aplicada sobre uma 

superfície ou imbricadas, geralmente não verdes. Pode ser carnuda, escariosa, lenhosa. 

Escarioso – membranáceo mas seco, um tanto firme e translúcido, geralmente corado mas 

não verde. 

Espiga – inflorescência indefinida simples, com as flores sésseis, geralmente inseridas sobre 

um eixo mais ou menos alongado.  

Estame – órgão da flor onde se produz o pólen. 

Estéril – que não se reproduz; que não produz semente.  

Estilete – parte(s) mais ou menos delgada(s) do carpelo compreendida(s) entre o ovário e o(s) 

estigma(s). 

Estípula – apêndices em regra laminares que se encontram ou na base do limbo, da folha 

séssil ou na base do pecíolo, geralmente dois, um de cada lado. 

Fanerófito – forma biológica cujas gemas de renovação se encontram a mais de 25 cm do 

solo. 

Filódio – pecíolo alargado e achatado com aspeto de limbo foliar (o qual se encontra 

frequentemente abortado) que desempenha a função deste. 

Folíolo – cada um dos limbos parciais da folha composta ou recomposta. 

Gema – botão ou gomo foliar. 

Gineceu – conjunto dos carpelos (órgãos femininos da flor). 

Glabro – desprovido de pelos. 

Glândula – estrutura capaz de produzir uma secreção. 

Glanduloso – que possui glândula(s). 
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ANEXO 1 - Glossário de termos botânicos (continuação). 

 

Glaucescente – que se torna glauco. 

Glauco – de cor verde-cinzenta-azulada. 

Globoso – diz-se do corpo sólido mais ou menos isodiamétrico 

Hemicriptófito – forma biológica  em que as gemas de renovo se situam à superfície do solo; 

verifica-se em plantas bienais ou perenes cuja parte aérea morre anualmente. 

Herbáceo – de consistência e coloração semelhante à das ervas; isto é, tenro, não ou pouco 

lenhoso e verde. 

Hipanto – estrutura floral que é o resultado da fusão das bases das sépalas, pétalas e estames. 

Hirsuto – coberto de pelos um tanto compridos, um pouco rígidos mas flexíveis. 

Imbricada – diz-se de uma estrutura que simultaneamente sobrepõe e é sobreposta por outras 

semelhantes como as escamas dos peixes ou as telhas de um telhado, o seu conjunto 

revestindo completamente uma superfície. 

Inciso-dentado – quando os dentes são perpendiculares à margem. 

Incluso – não ultrapassando determinado nível. Opõe-se a exserto. 

Indumento – conjunto de pelos, escamas ou glândulas que recobre a superfície de um órgão. 

Inflorescência – disposição em grupo das flores numa planta. Aplica-se às flores, em número 

superior a um, que se inserem sobre um mesmo pedúnculo. 

Involucral – próprio do ou relativo ao invólucro. 

Invólucro – conjunto de brácteas, livres ou aderentes, que se inserem perto de certas flores ou 

na base de certas inflorescências e que as rodeiam mais ou menos. 

Lacínia – segmento longo, estreito e pontiagudo da margem de alguns órgãos. 

Lanceolado – em forma de ponta de lança. Aplica-se a órgãos laminares com o comprimento 

cerca de três vezes a largura, que estreitam para ambos as extremidades agudas ou 

subagudas; a localização da maior largura é controversa; na acepção de Lineu deverá 

hoje utilizar-se o termo elíptico. 

Lanuginoso – Coberto de pelos crespos e macios mas pouco longos. 

Lenhoso – que pertence ao lenho ou está lenheficado; que tem a consistência da madeira. 

Limbo – parte terminal da folha, geralmente laminar e verde, que constitui, vulgarmente, a 

folha propriamente dita; o mesmo que lâmina. 

Linear – estreito e comprido (comprimento 6-12 ou mais vezes a largura), com as margens 

paralelas ou quase. 
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ANEXO 1 - Glossário de termos botânicos (continuação). 

 

Lobo – porção de limbo, larga e geralmente arredondada, compreendida entre incisões que 

não alcançam o meio do limbo. 

Margem – contorno ou bordo dos órgãos laminares ou comprimidos. 

Medula – parênquima que ocupa a parte interna do cilindro central do caule. 

Mericarpo – cada uma das partes do fruto com um só carpelo em que este se divide. 

Microfanerófito – fanerófito com gemas de renovo situadas a 2-8 m do solo. Nesta categoria, 

incluem-se os grandes arbustos e as pequenas árvores. 

Nanofanerófito – fanerófito cujas gemas de renovo se encontram 0,25-2,00 m acima do solo. 

Incluem-se nesta forma biológica os subarbustos e os pequenos arbustos. 

Nervação – forma como se dispõem as nervuras das folhas. 

Nutante – com o ápice para baixo, pendente. 

Oblongo – em forma de elipse alongada, com o eixo maior três a seis vezes mais comprido 

que o menor. 

Obovado – de forma ovada invertida, com a parte distal mais alargada. Aplica-se a estruturas 

planas. 

Obtuso – diz-se dos órgãos laminares que terminam em ângulo obtuso ou em curva 

arredondada. 

Orbicular – com o contorno de um círculo ou quase. 

Ovado - diz-se dos órgãos laminares com a forma da secção longitudinal de um ovo, ou seja, 

com base larga e arredondada, lados curvos convergentes para o ápice que pode ser 

obtuso ou agudo e o comprimento um tanto maior do que a largura. 

Ovário – parte basilar do carpelo ou pistilo na qual se formam os óvulos. 

Panícula – inflorescência indefinida (racemosa) em que o comprimento dos ramos decresce 

da base para o ápice; os ramos são simples ou compostos (divididos).  

Paniculado – que se dispõe em panícula. 

Parênquima – tecido constituído por células vivas de membrana celulósica delgada. 

Patente – que se insere num ângulo próximo de 90º. 

Peciolado – provido de pecíolo; oposto a séssil. 

Pecíolo – porção mais ou menos alongada da folha que une o limbo à bainha ou diretamente 

ao eixo, quando não existe bainha. 

Pedicelo – o suporte ou pé da flor na inflorescência composta, que se liga ao eixo. 
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Pedúnculo – eixo da inflorescência simples (suportado por uma só flor) ou da composta. 

Penatisseto – pinatisseto, peninérvio e com o limbo dividido até à nervura mediana. 

Peninérveo – com uma nervura dorsal principal, de um e de outro lado da qual se inserem 

nervuras secundárias até á margem e a igual distância. 

Pericarpo – parede do fruto; desenvolve-se a partir da parede do ovário e é constituído por 3 

partes de fora para dentro: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. 

Piloso – que tem pelos, geralmente afastados e débeis. 

Pistilo – conjunto do ovário, estilete e estigma quer de um só carpelo, quer resultante da fusão 

de dois ou mais carpelos. 

Plumoso – com ramificações laterais, longas e ténues, inseridas num eixo, assemelhando-se o 

conjunto a uma pluma ou pena 

Procumbente – prostrado. 

Prostrado – deitado sobre terra ou sobre outro meio. 

Pseudo – prefixo usado na formação de palavras para exprimir falsidade ou semelhança. 

Pubescência – indumento de pelos fracos e densos. 

Pubescente – que tem pubescência. 

Racemoso – que se dispõe em cacho ou que possui cacho(s). 

Raio – cada um dos ramos da umbela; o mesmo que pedúnculos de segunda e terceira ordem. 

Ráquis – eixo da inflorescência e que constitui o prolongamento do pedúnculo. 

Receptáculo – parte superior e mais ou menos alargada do eixo onde se inserem as peças 

florais.  

Reticulado – que forma rede. Refere-se normalmente às folhas. 

Revoluto – com as margens mais ou menos recurvadas para a página inferior. 

Ritidoma – parte da casca das árvores e arbustos, formada por tecidos mortos, mais ou menos 

rugosa e fendida e que se destaca de formas diversas. O mesmo que casca seca. 

Rizoma – caule subterrâneo, com aspeto de raiz, distinguindo-se desta pela anatomia e por 

possuir escamas e gemas. 

Rizomatoso – semelhante a rizoma ou possuindo rizoma. 

Roseta – conjunto de folhas inseridas em entrenós muito aproximados resultando numa 

disposição radial; muitas vezes dispõem-se na base do caule da planta. 

Rugulosa – com pregas ou rugas leves, pouco marcadas. 
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ANEXO 1 - Glossário de termos botânicos (conclusão). 

 

Séssil – que se insere diretamente pela base na ausência de qualquer eixo de suporte. 

Sépala – cada uma das peças que formam o cálice, completamente livres ou mais ou menos 

concrescentes. 

Súber – tecido secundário parenquimatoso, situado na periferia de caules e raízes, com 

função de proteção mecânica e impermeabilização. O mesmo que cortiça. 

Suberoso – que contém súber ou que lembra o súber. 

Subglabro – quase glabro, com pelos muito esparsos. 

Terófito – erva anual, portanto com um só período vegetativo de vida. 

Tubuloso – diz-se do perianto sintépalo, cálice sinsépalo ou corola simpétala com tubo muito 

alongado e limbo curto ou quase nulo. 

Tomento – indumento de pelos moles geralmente lanosos, formando enfeltrado mais ou 

menos denso, mas não muito compacto; lanugem que reveste certos órgãos vegetais. 

Tomentoso – coberto de tomento. 

Umbela – inflorescência indefinida na qual o extremo do eixo (pedúnculo) se dilata num 

pequeno receptáculo no qual se inserem, como as varetas de um guarda-sol, um número 

variável de pedicelos ou pedúnculos secundários aproximadamente do mesmo 

comprimento (raios), que, ou suportam respectivamente as flores (umbela simples) ou, 

por sua vez, umbelas secundárias (umbela composta). 

Umbélula – cada uma das umbelas compostas, que se encontram no extremo de cada raio 

secundário ou terciário desta. 

Vagem – fruto das leguminosas, em que as sementes estão inseridas no seu interior. 

Verticilastro – falso verticilo constituído por um par de cimeiras mais ou menos contraídas 

inseridas na axila de brácteas opostas. 

Verticilo – disposição circular de órgãos similares em torno de um nó num eixo. 

Viloso – provido de pelos longos, macios, direitos ou sinuosos, não muito densos, patentes ou 

subpatentes e não entrecruzados. 

Vivaz – que vive mais do que dois anos. Aplica-se a plantas cuja parte aérea é herbácea e se 

renova anualmente, a partir de rizomas, tubérculos, bolbos, etc. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(Fontes: Cunha et al., 2011  e Herbário da Universidade de Coimbra) 
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ANEXO 2 - Glossário de termos médicos. 

___________________________________________________________________________ 

 

Abcesso – acumulação de pus, geralmente de causa bacteriana. 

Abortivo – que não atinge o termo normal, habitual, do seu desenvolvimento. 

Acne – afeção da pele causada por retenção da secreção das glândulas sebáceas. 

Adstringente – produto que contrai os tecidos vivos, diminuindo as secreções. 

Alergia – conjunto de fenómenos de tipo respiratório, nervoso ou eruptivo produzido por 

substâncias designadas alergénios, de que resulta um aumento de reatividade a esse 

alergénio numa subsequente exposição mesmo que em quantidades mínimas. 

Alucinogénio – que provoca alucinações. 

Amigdalite – inflamação das amígdalas. 

Analgésico – que alivia a dor. 

Anasarca – edema generalizado que resulta de uma acumulação de líquido no tecido celular e 

nas cavidades orgânicas. Sinónimo de hidropisia (em desuso). 

Anemia – descida para valores inferiores aos normais do número de eritrócitos do sangue 

circulante e/ou do seu conteúdo de hemoglobina. A anemia tem como sintomas: palidez 

da pele e das mucosas, vertigens, taquicardia e perturbações digestivas. 

Antialérgica – combate as alergias. 

Antiasmática – com propriedades no “combate” à asma. 

Antibacteriano – diz-se de uma substância que destrói as bactérias (bactericida) ou que inibe 

o seu crescimento ou desenvolvimento. 

Antiespasmódico – o mesmo que espasmolítico 

Anti-inflamatório – que combate a inflamação. 

Antiflatulento – diminui a flatulência. 

Antifúngico – diz-se de uma substância que destrói os fungos (fungicida) ou que inibe o seu 

crescimento ou desenvolvimento. 

Antioxidante – que atrasa o processo oxidativo, protegendo as células do ataque dos radicais 

livres. 

Antipirético – que previne ou combate a febre.  

Antisséptico – impede o desenvolvimento ou proliferação de microrganismos nocivos na pele 

ou nas mucosas (desinfetante). 

Aperitivo – que estimula as secreções gástricas, ajudando a digestão e favorecendo o apetite. 
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ANEXO 2 - Glossário de termos médicos (continuação). 

 

Apoplexia – cessação brusca e mais ou menos completa de todas as funções do cérebro, 

causada a maioria das vezes por uma hemorragia cerebral, por vezes por uma embolia 

ou trombose de uma artéria cerebral. Por analogia, qualquer hemorragia no interior de 

um órgão: apoplexia pulmonar, apoplexia uterina, etc. 

Artrite – inflamação de uma articulação, de causa infeciosa, imunológica ou metabólica. 

Asma – é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas que se caracteriza por problemas 

recorrentes de respiração. 

Atónica – que perdeu o seu tónus normal. 

Bactericida – substância que provoca a morte das bactérias. 

Bronquite – inflamação dos brônquios, frequentemente acompanhados por tosse, 

hipersecreção de muco e expectoração. 

Cardiotónico – que aumenta a força de contração do coração e melhora o rendimento. 

Carminativa – que favorece a eliminação de gases intestinais. 

Caspa – descamação excessiva do couro cabeludo. 

Cataplasma – aplicação externa de preparados moles, húmidos e geralmente quentes. 

Cicatrizante – diz-se de um medicamento que favorece a cicatrização das feridas. 

Cistite – inflamação da bexiga, normalmente acompanhada de dor. 

Cólica – dor abdominal aguda devido a concentração espasmódica dos órgãos de fibra lisa. 

Cólon espástico – transtorno da motilidade intestinal com dores, ruídos e flatulência 

involuntária. 

Contusão – lesão produzida por um choque ou um golpe que provocam compressão violenta, 

geralmente súbita, sem ferimento da pele. A contusão pode ser ligeira (equimoses 

simples) ou grave, complicada por lesões musculares, vasculares, nervosas ou viscerais, 

conforme a região atingida.  

Convulsão - Contração involuntária dos músculos, contínua (tónica) ou intermitente 

(clónica).  

Dermatite – inflamação da pele. 

Diaforética – que provoca sudação (o mesmo que sudorífero). 

Diarreia – evacuação frequente e rápida das fezes líquidas. 

Digestivo – que favorece a digestão, estimula as glândulas digestivas e a absorção dos 

componentes nutricionais. 



117 
 

ANEXO 2 - Glossário de termos médicos (continuação). 

 

Dispepsia – conjunto de sintomas inespecíficos de desconforto abdominal, tais como 

sensação de enfartamento posprandial, náuseas, vómitos e dor abdominal recorrente. 

Disquinésia – perturbação dos movimentos ou da motilidade de um órgão. 

Distensão – tração ou tensão exercida em diversos sentidos numa estrutura que, por esse 

processo, aumenta de superfície ou de volume. 

Diurético – que aumenta a excreção de urina. 

Doenças inflamatórias – por exemplo: Acne, Abcesso, Adenoidite, Amigdalite, Apendicite, 

Apofisite, Artrite, Bronquiolite, Bronquite, Cervicite, Cistite, Colite, Conjuntivite, 

Constipação, Dermatite, Duodenite, Encefalite, Endocardite, Estomatite, Faringite, 

Faringolaringite, Gastrenterite, Gastrite, Gengivite, Laringite, Otite, Pleurite, 

Pleuropneumonia, Pneumonia, Rinite, Rinofaringite, Rinolaringite, Tendinite, 

Timpanite, Tiroidite, Traqueíte, Vaginite, Vesiculite, etc. 

Duodenite – inflamação do duodeno. 

Eczema – afeção inflamatória da pele, normalmente de cor vermelha com prurido, vesículas, 

descamação e formação de crosta. 

Edema – acumulação abundante de líquido nos tecidos, provocando inchaço. 

Emenagogo – que favorece o aparecimento do fluxo menstrual ou que o normaliza. 

Emoliente – suavizante. 

Entorse – lesão traumática de uma articulação, com alongamento ou rotura de um ou mais 

ligamentos, sem deslocação das superfícies articulares. 

Envenenamento – sinónimo de intoxicação na cultura popular. É a ação exercida por uma 

substância tóxica (um veneno) no organismo e o conjunto das perturbações daí 

resultantes. 

Epilepsia – doença neurológica crónica caraterizada pela repetição mais ou menos frequente 

de crises chamadas epilépticas, de formas clínicas variáveis (nomeadamente crises 

convulsivas, parciais ou generalizadas). 

Esclerose múltipla – Sinónimo de esclerose em placas, é uma afeção do sistema nervoso 

central do adulto jovem, devida à formação de placas de desmielinização disseminadas 

por qualquer ponto daquele sistema. O doente acaba por ficar inválido. 

Espasmo – contração involuntária dos músculos, geralmente por mecanismo reflexo. 

Espasmolítico – que inibe os espasmos. 
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Estomatite – qualquer inflamação da mucosa bocal. 

Estrogénio – hormona esteroide sexual que tem a propriedade de provocar na fêmea as 

modificações que ocorrem durante o período da ovulação. 

Estomáquico – Diz-se de medicamento utilizado para tratar a disfunção estomacal. 

Excitação – qualquer variação, de natureza física, química ou psíquica, produzida no corpo 

ou à sua superfície, que desencadeia uma resposta específica num órgão ou tecido. Em 

psiquiatria, designa o estado de agitação mental ou física devida a um aumento da 

tensão emocional. 

Expetorante – produto que fluidifica as mucosidades brônquicas e facilita a sua expulsão. 

Fadiga – é uma perturbação do humor, geralmente reativos a acontecimentos da vida, que 

passam com o tempo e que, geralmente, não impedem a pessoa de ter uma vida normal. 

Febre-dos-fenos – inflamação da mucosa nasal, de origem alérgica (pólen das gramíneas), 

que se traduz por violentos acessos de espirros, corrimento aquoso nasal abundante, 

com dores de cabeça e irritação ocular. 

Ferimento supurado – fenómeno pelo qual a pessoa acamada, recupera de uma lesão. 

Fitoterapia – tratamento pelas plantas. 

Flatulência – acumulação de gases no estômago e no intestino. 

Fungicida – produto que destrói os fungos. 

Furúnculo – infeção dos folículos pilossebáceos, resultando numa acumulação localizada de 

pus e tecido morto. 

Gastrite – inflamação da mucosa do estômago. 

Gota – doença caraterizada por excesso de ácido úrico e uratos no sangue. 

Hemorragia – corrimento de sangue para fora de um vaso sanguíneo lesado, à superfície do 

corpo (hemorragia externa) ou no interior de um órgão ou de um tecido (hemorragia 

interna). 

Hemorroida – dilatação varicosa das veias da mucosa do ânus e do reto.  

Hepatoprotetor – que protege o fígado. 

Hidrólise – Decomposição de uma substância por dissociação dos eletrólitos presentes na 

água, tendo por consequência a formação de novas moléculas.  

Hipermenorreia – fluxo menstrual muito abundante. 

Hipertensor – que aumenta a pressão arterial. 
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Hipertensão arterial – elevação da tensão arterial sistólica/diastólica acima de 150/100 mm 

de mercúrio. 

Hipotensor – que diminui a pressão arterial. 

Hipotensão arterial – descida da tensão arterial sistólica, abaixo de 100 mm Hg (ou cerca de 

40 mm Hg relativamente à tensão habitual). 

Histeria – neurose caraterizada pela exteriorização excessiva de perturbações de natureza 

emocional ou afetiva, sob forma de diversos sintomas funcionais. 

Icterícia – é uma síndrome caraterizada pela coloração amarelada de pele e mucosas. 

Sinónimo de Hepatite A, quando se trate de icterícia catarral. 

Inflamação – conjunto das reações que se produzem no organismo em resposta à ação 

irritante ou à perturbação criadas por diversos fatores (microrganismos patogénicos, 

agentes físicos ou químicos, etc). Os seus sinais principais são calor, dor, rubor e 

tumefação. 

Insónia – impossibilidade ou dificuldade em conciliar o sono, ou sono curto, ou sono 

interrompido e intermitente. 

Insuficiência cardíaca – é uma incapacidade do coração efetuar as suas funções de forma 

adequada como consequência de outras doenças, do próprio coração ou de outros 

órgãos. 

Insuficiência renal – é a incapacidade do(s) rim(ns) efetuar(em) as suas funções de forma 

adequada como consequência de outras doenças, dos próprios rins ou de outros órgãos. 

Laringite – inflamação aguda ou crónica da laringe. 

Laxante – agente que atua facilitando a evacuação intestinal. 

Lesão hepática – afeção do fígado. 

Loção – líquido cremoso, com fins terapêuticos, cosméticos ou de higiene, para lavagem feita 

com esponja.  

Menopausa – data da última menstruação. 

Menstruação – corrimento fisiológico de sangue pela vagina, que ocorre periodicamente com 

intervalos de 25 a 31 (em média 28) dias, na mulher em estado de saúde normal, desde a 

puberdade até à menopausa. 

Meteorismo – distensão do abdómen pela presença de gases contidos no tubo digestivo. 

Micose – afeção provocada por fungos. 
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Microbicida – substância que provoca a morte dos microrganismos. 

Náusea – vontade de vomitar, concretizada ou não. É acompanhada por contração 

involuntária dos músculos da faringe, do esófago e do estômago. 

Nefrite – inflamação renal. 

Neuralgia – o mesmo que nevralgia: dor que se manifesta por acessos, sentida no trajeto de 

um nervo sensitivo ou no território que este inerva.  

Otite – inflamação no ouvido. 

Osteoarticular – relativo aos ossos e às articulações. 

Paralisia – perda passageira ou definitiva da função motora de um músculo, de um grupo 

muscular ou de uma parte do corpo, devida geralmente a uma lesão nervosa central ou 

periférica.  

Paralisia de Bell – é uma paralisia do nervo facial, que resulta em inabilidade para controlar 

os músculos faciais no lado afetado. É a mononeuropatia aguda mais comum (doença 

que envolve só um nervo), e é a causa mais comum de paralisia aguda de nervo facial. 

Acredita-se que é uma condição inflamatória que leva ao inchaço do nervo facial.  

Parametrite – inflamação aguda ou crónica do ligamento largo do útero. 

Piolho – nome corrente de uma espécie (Pediculus humanus) de insetos hematófagos que 

vivem no corpo e no cabelo do homem.  

Prurido – sensação de comichão cutânea, que pode ser devida a doença da pele ou afeção 

geral, ou simplesmente não ter causa aparente. 

Psoríase – doença de pele crónica e recorrente que se reconhece pelas suas formações 

escamosas prateadas e por pápulas volumosas. 

Regime hipossódico – regime alimentar em que se reduz significativamente o consumo de 

sódio. 

Relaxante muscular – que produz o relaxamento do tónus muscular; isto é: diz-se de 

qualquer medicamento ou meio que auxilie a descontração física. 

Reumático – que sofre de reumatismo. 

Reumatismo – estado patológico do tecido conjuntivo, que se carateriza por originar dor e 

rigidez em alguma parte do aparelho locomotor. 

Rinite – inflamação da mucosa das fossas nasais, que provoca secreção abundante. 

Sarna – doença cutânea contagiosa transmitida pelo ácaro Sarcoptes sacabiei. 
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Sedativa – calmante. 

Síndrome – série de sintomas e sinais que se manifestam simultânea ou sucessivamente, 

caraterizando um determinado estado patológico. 

Síndrome do cólon irritável – síndrome funcional muito frequente (por vezes 50% dos 

motivos de consulta de gastroenterologia) do intestino grosso, sem lesões anatómicas 

específicas. Manifesta-se, na maior parte das vezes, por flatulência, episódios de alguns 

dias de diarreia com dores abdominais, entrecortados por obstipação ou fezes normais. 

Sinusite – inflamação da mucosa dos seios paranasais. 

Tinha – Qualquer infeção do couro cabeludo, devida a fungos parasitas microscópicos. 

Tónico – que estimula e fortifica o organismo. 

Topicamente – referente a um medicamento que se aplica externamente e localmente. 

Toxicidade – quantidade de uma substância que pode envenenar um organismo vivo. 

Tumor – sinónimo de neoplasia. Produção patológica, não inflamatória, de tecido de 

formação nova.  

Úlcera péptica – perda de substância ao nível da pele ou de uma mucosa. Relativo à pepsina 

ou que lhe é devido e que é devido à digestão. 

Urticária – erupção cutânea com o aparecimento súbito de manchas congestivas pruriginosas, 

pouco salientes. 

Vermífugo – que provoca expulsão dos vermes intestinais. 

Vertigem – sintoma no qual a pessoa tem a sensação de uma tontura rotatória, podendo 

causar náuseas, vómitos, ilusão de movimento, etc. 

Vómito – expulsão súbita pela boca do conteúdo do estômago. 

Vulnerário – diz-se de uma substância que cura as feridas e as chagas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

(Fontes: Chaves, 2008; Tavares et al., 2010 e Médicos de Portugal). 
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ANEXO 3 - Plano de estudos da licenciatura em Engenharia Agrícola da UTAD. 
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ANEXO 4 - Certificado de habilitações da Licenciatura em Engenharia Agrícola da 

UTAD. 
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ANEXO 5 - Plano de estágio da licenciatura em Engenharia Agrícola na UTAD. 
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ANEXO 5 - Plano de estágio da licenciatura em Engenharia Agrícola na UTAD 

(conclusão). 
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ANEXO 6 - Plano de estudos da licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia da 

UTAD. 
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ANEXO 7 - Certificado de habilitações da licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia 

da UTAD. 
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ANEXO 8 - Estágio pedagógico da licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia da 

UTAD. 
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ANEXO 9 - Plano de estudos da Profissionalização em Serviço do CIFOP. 
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ANEXO 10 - Carta de curso da Profissionalização em Serviço em Ciências 

Agropecuárias no CIFOP. 
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ANEXO 11 - Certificado de habilitações da Profissionalização em Serviço em Ciências 

Agropecuárias no CIFOP. 
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ANEXO 12 - Certificado de habilitação em Word do IPJ. 
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ANEXO 13 - Certificado de habilitação em Excel do IPJ. 
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ANEXO 14 - Certificado de habilitação em Windows´95 do IPJ. 
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ANEXO 15 - Certificado de Aptidão Profissional para Formador do SNCP. 
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ANEXO 16 - Certificado de Formação Profissional – Subsídios Agrícolas – da ADAG. 
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ANEXO 17 - Certificado de Formação Profissional da CAP. 
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ANEXO 18 - Certificado de Aptidão Profissional de Formador do SNCP – “reciclagem”. 
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ANEXO 19 - Certificado de Formação Profissional – Cristalografia Elementar – FCUL. 
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ANEXO 20 - Certificado de Formação Profissional – Trabalho Prático e Experimental 

no Ensino da Biologia – do CFEAS. 
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ANEXO 21 - Certificado de Formação Profissional – Ética e Deontologia – do CFEAS. 
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ANEXO 22 - Certificado de Formação Profissional – Socorrismo – do CFEAS. 
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ANEXO 23 - Certificado de Formação Profissional – Ética na Escola – do CFEAS. 
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ANEXO 24 - Certificado de Formação Profissional – Educação Inclusiva: uma reflexão 

participada – do CFSPRC. 
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ANEXO 25 - Certificado de Formação Profissional –  « As doenças infectocontagiosas no 

ambiente familiar, escolar e social » – UAç. 
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ANEXO 26 - Registo Biográfico da atividade docente no MEC 
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ANEXO 27 - Avaliação de desempenho na Escola Anselmo de Andrade, do ano letivo 

2007/2008. 
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ANEXO 28 - Avaliação de desempenho na Escola Vasco Santana, do ano letivo 

2007/2008. 



 
 

 

 



175 
 

ANEXO 29 - Avaliação de desempenho na Escola Alves Redol, do ano letivo 2008/2009. 
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ANEXO 30 - Avaliação de desempenho na ESDD, do ano letivo 2009/2010. 
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ANEXO 31 - Avaliação de desempenho na ESDD, do ano letivo 2010/2011. 
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ANEXO 31 - Avaliação de desempenho na ESDD, do ano letivo 2010/2011 (conclusão). 
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ANEXO 32 - Avaliação de desempenho na ESDD, do ano letivo 2011/2012. 
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ANEXO 32 - Avaliação de desempenho na ESDD, do ano letivo 2011/2012 (continuação). 
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ANEXO 32 - Avaliação de desempenho na ESDD, do ano letivo 2011/2012 (conclusão). 
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ANEXO 33 - Avaliação de desempenho na Escola de Paços de Brandão, do ano letivo 

2012/2013. 
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ANEXO 34 - Avaliação de desempenho na Escola Secundária das Laranjeiras, do ano 

letivo 2013/2014. 



 
 

ANEXO 34 - Avaliação de desempenho na Escola Secundária das Laranjeiras, do ano 

letivo 2013/2014 (conclusão). 
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ANEXO 35 - Atividade como Formador na ANCOSE. 
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ANEXO 36 - Conversão da Atividade como Formador do IEFP em tempo de serviço 

pelo MEC. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

ANEXO 37 - Atividade como Formador na ADACB. 
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ANEXO 38 - Conversão da Atividade como Formador da CERCIG em tempo de serviço 

pelo MEC. 
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ANEXO 39 - Atividade como Formador no Centro de Formação Profissional de Rio 

Meão do IEFP. 
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ANEXO 40 - Atividade como Supervisor no RGA´99 pelo INE. 
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ANEXO 41 - Caderneta Militar. 
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ANEXO 42 - Folheto distribuído no Dia da Terra na Escola Diogo Cão, 2006. (Fonte: 

Autor) 
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ANEXO 43 - Placa identificativa de uma PAM da Escola Diogo Cão, 2006. (Fonte: 

Autor) 

 

Divisão Spermatophyta Subdivisão 
Magnoliophytina 
(Angiospermae)  

Classe 
Magnoliatae 
(Dicotyledoneae)  Subclasse Lamidae  

Ordem Lamiales Família 
Labiatae 
(Lamiaceae) 

Espécie 
Lavandula 

stoechas 
Descritor Lineu 

Subespécie __________ Variedade __________ 

Nome 
comum 

Rosmaninho 

  LAVANDULA STOECHAS 
L. 
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ANEXO 44 - Calendário das PAM da Escola Diogo Cão. (Fonte: Autor) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Espécie 

 

Tipo Propagação 

P
r
im

a
v

er

a
 

V
e
r
ã
o

 

O
u

to
n

o
 

Vivaz Anual Perene Semente Mergulhia Estaca Divisão 

Achillea millefolium           

Artemisia absinthium           

Coriandrum sativum           

Helichrysum italicum           

Hypericum androsaemum           

Lavandula stoechas           

Mentha x piperita           

Mentha pulegium           

Mentha x rotundifolia           

Origanum vulgare           

Petroselinum crispum           

Rosmarinus officinalis           

Ruta graveolens           

Salvia officinalis           

Sambucus nigra           

Sanguisorba minor           

Santolina chamaecyparissus           

Satureja montana           

Thymus mastichina           

Thymus serpyllum           

Thymus vulgaris           

Ulex europaeus           



 
 

 


