
                                          Uma árvore, uma floresta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Secundária/ 3 de Paços de Ferreira 

Árvore classificada (KNL 1/001) no 

D.G. nº 43 II Série de 22-02-1940. 

A  representação deste carvalho é ele-

mento do brasão da fregue-

sia de Paços Ferreira . 

A árvore situa-se no jardim 

da Praça Municipal Dr. Luís, 

sendo o seu ex-líbris e motivo de mai-

or interesse . 

A idade não está determinada . Poderá 

ter nascido no início do séc. XVII ( por 

volta de 1700).  

Características da espécie 

Quercus róbur L. 

É uma árvore de grande porte, que atinge 30 a 40 m de altura e que tem  um tempo de vida entre 500 a 1000 anos. Esta espécie 

possui copa redonda e extensa em árvores adultas, e contorno oval piramidal em indivíduos jovens. Ritidoma acinzentado e liso 

tornando-se grosso, pardo e escamoso-gretado. Ramos principais com origem na região inferior-média do tronco, sólidos, torci-

dos; raminhos verde-acastanhados, pubescentes, por fim acinzentados e glabros. Gemas 2-5 mm, cónico-ovóides, subobtusas a 

obtusas, glabrescentes. Folhas 5-18x2,2-10cm, caducas, membranáceas, obovadas ou oblongo-obovadas, penatilobadas ou pi-

natífidas, verde-escuras na página superior e verde-claras na página inferior; glabras, 4-8 pares de nervuras secundárias. Bolota, 

de maturação anual; pedúnculo frutífero podendo apresentar até 3 frutos; aquénio 20-20x8-18mm, lustroso, de cor castanha; 

cúpula 8-15x15-20mm, de escamas ovado-triangulares, imbricadas, soldadas entre si, planas ou mais ou menos gibosas. Flora-

ção em abril-maio. Maturação dos frutos em outubro.  

Funções  Regularização do ciclo hídrico; conservação do solo, da água e da qualidade da água; assegurar uma grande biodiversidade nos 

ecossistemas; preservação e melhoria da paisagem natural; prevenção dos fogos florestais. 

Utilização da Espécie Preservação dos ecossistemas e de toda a diversidade de serviços que prestam; preservação dos valores históricos e culturais; 

incremento do turismo; produção de madeira de qualidade. 

Medidas de prevenção 

(para as duas espécies) 

Diminuir os fatores de risco de incêndio; sensibilização das populações para o papel fundamental desempenhado pela floresta 

autóctone; reforço da educação ambiental dos jovens. 

Medidas de mitigação de 
risco (para as duas espé-
cies) 

Implementação do plano de desenvolvimento sustentável da floresta autóctone; Cumprimento do plano de ordenamento do 

território. 

Loureiro—Laurus nobilis 

O Loureiro é uma árvore 

sempre –verde. 

Atinge até 10m de altura. 

As folhas têm de 6-12 cm de 

comprimento e 2 a 4 cm de 

largura, com margem lisa 

mas em algumas folhas há 

margem ondula. 

O fruto é uma pequena baga 

brilhante e preta como uma 

drupa com cerca de  1cm de 

comprimento contendo uma 

semente. As flores desta ár-

vore são de cor verde-

amarelo pálido, com cerca de 

1 cm de diâmetro. 

Carvalho-alvarinho—Quercus róbur L.                                                                            
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