
CEREJEIRA-BRAVA 

Família: Rosaceae Nome cientifico: Prunus avium L.  

Caducidade: caduca 

Altura: até 30 m, normalmente entre 10 e 20 m 

Porte: árvore de copa ampla, algo piramidal, 

normalmente sem rebentos de raiz. 

Floração: primavera, desde finais de março 

Maturação dos frutos: maio – julho; cerejas 

Funções e utilizações: As cerejas muito digestivas. 

Com elas se prepararam doces, e por fermentação,                   

      aguardente de cereja. 

A cereja é um fruto recomendado para curar os doentes pletóricos e reumáticos e, 

devido às suas vitaminas, para as crianças e adolescentes. O sumo, convertido em 

xarope, é uma bebida refrescante. A polpa fresca, aplicada em máscara no rosto, 

tonifica a epiderme. A infusão dos pés de cereja é um diurético de comprovado uso 

popular. 

A madeira da cerejeira é dura e pesada, de textura fina e cor castanha, sendo muito 

apreciada para móveis e revestimentos. 

 

 

SOBREIRO 

Família: Fagaceae Nome cientifico: Quercus suber L.  

Caducidade: persistente 

Altura: até 25m, normalmente de 10 a 15m 

Longevidade: normalmente entre os 150 e 200 anos  

Porte: árvore de copa ampla, arredondada, algo irregular. 

Floração: abril, maio 

Maturação dos frutos: de setembro a janeiro; bolota 

Funções e utilizações: a sua capacidade de produzir 

abundante cortiça e de resistir à sua extracção permite a 

subericultura (conjunto de processos empregados na 

criação, exploração e proteção do sobreiro). As bolotas são 

muito usadas para a alimentação de porcos. A cortiça é usada na produção de rolhas, na 

construção, etc.  

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS:  

 Enquanto cidadão: 
• Não colha ou estrague plantas numa floresta ou em qualquer espaço verde; 

• Não faça fogueiras na floresta nem na sua proximidade.  

• Ao terminar o seu piquenique não abandone o lixo, recolha-o e deposite-o nos locais e contentores próprios. Deixe a floresta como 

a encontrou. Não se esqueça que ela é de todos! 

• Não faça queimadas em períodos não autorizados. 

• Participe ativamente na vigilância e proteção das florestas. Existem várias iniciativas nesse sentido a nível nacional. 

• Participe em campanhas de requalificação das florestas através da plantação de árvores. 

• Se detetar um incêndio, não hesite em telefonar para a Linha de Alerta de Incêndio – 112 ou 117 - de forma a avisar as entidades 

competentes. O seu aviso poderá ser fundamental para que acorram atempadamente ao local do fogo. 

 

Outras medidas… 
• Melhorar as redes viárias e de linhas corta-fogo. 

• Reflorestar as florestas com espécies mais resistentes aos incêndios. 

• Estimular o associativismo, a formação profissional e o estabelecimento de parcerias com instituições de investigação científica. 
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