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As encostas de Montejunto, salteadas pelo branco do calcário, estão cobertas pelos verdes das ervas,
moitas e bosquetes que, consoante a estação do ano, se misturam com dourados, beges, castanhos, rosas,
lilases, azuis, vermelhos, amarelos,… dos lavradios, das orquídeas, das espigas, dos abrunhos, das giestas, das
papoilas e… até das acácias que teimam em ficar.
As características naturais da Serra permitiram a fixação do Homem, ao longo dos tempos. Procurou
refúgio nas grutas, proteção nos castros, reflexão nas capelas e conventos. Tirou partido do gelo e do vento,
explorou o solo, desbravou a floresta,…
Chegou a hora de conhecer, recuperar, conservar e valorizar.
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Abstract
Flora and Vegetation of the Protected Landscape of the Montejunto Mountain

The Protected Landscape of the Montejunto Mountain, marked by millennia of anthropic action, still
holds some vestiges of the primeval vegetation, which testify to the potential of the region’s plant life within
the scope of the Arisaro Simorrhini-Quercetum Broteroi oak forest.
The studied area, a large anticline of calcareous origin whose summit reaches an altitude of 666m,
enjoys a privileged geographic location, betwixt the coast and the Tagus Valley, encompassing the Montejunto
and the Estrela mountainous, acting as a barrier to the oceanic influence, separating the rainiest part of the
country from the driest.
Given the uniqueness of this territory, mirrored in its vegetation, and in the absence of detailed
scientific studies about its flora and plant life the conception of this work is an attempt to overcome that
deficit. With that aim, after a short introduction, we proceed to a description of the terrain and to the survey of
the current flora, highlighting its value as natural heritage, basing it on several unique traits, highlighting the
rare taxa, a species that is both endemic and protected by law, as well as referencing new species for both the
region and Portugal. This is followed by the characterization of the syntaxonomic system according to the
phytosociological methodology, listing the natural and semi-natural habitats currently in existence and an
analysis of the identified vegetation units. To supplement the previous phases a toponymical study is
presented, highlighting the fito-toponomy and the survey of ethno-flora following two distinct approaches: the
first analysing the plants general applications and the second examining the medicinal plants’ applications.
From the study of the local flora and plant life management measures can be created with the aim of
recovering and preserving the biodiversity through the application of habitat organization techniques where
the inclusion of the population and continued use of the plant-related traditions are substantiated, while
keeping in mind the goal of preserving and valuing the Protected Landscape in the scope of regional planning.

Keywords: Flora, Vegetation, Montejunto Mountain, Ethnobotany, Management.

vii

viii

Conteúdo
1 Introdução

1

1.1 Motivação .................................................................................................................................................

2

1.2 Objetivos do Estudo .................................................................................................................................

2

1.3 Estrutura do Trabalho e Metodologia Geral ............................................................................................

3

2 Apresentação do Território

7

2.1 Introdução ................................................................................................................................................

8

2.2 Localização da Área de Estudo ................................................................................................................

8

2.3 Biogeografia .............................................................................................................................................

10

2.4 Bioclimatologia ........................................................................................................................................

12

2.5 Geologia e Tectónica ...............................................................................................................................

17

2.6 Geomorfologia e Hidrologia ....................................................................................................................

20

2.7 Ação Antrópica .........................................................................................................................................

23

2.8 Estudo Toponímico ..................................................................................................................................

28

2.8.1 Enquadramento ............................................................................................................................

28

2.8.2 Metodologia ..................................................................................................................................

29

2.8.3 Levantamento Toponímico ..........................................................................................................

30

3 Flora

43

3.1 Introdução ................................................................................................................................................

44

3.2 Metodologia .............................................................................................................................................

44

3.3 Elenco Florístico .......................................................................................................................................

45

3.4 Considerações sobre a Flora da PPSM .................................................................................................... 143
3.4.1 Predominância das Famílias Botânicas ....................................................................................... 144
3.4.2 Espectro Biológico ........................................................................................................................ 145
3.4.3 Correspondência Fitossociológica ............................................................................................... 145

ix

x
3.4.4 Valor Patrimonial – Caracterização de alguns Taxa ................................................................... 146
4 Coberto Vegetal

161

4.1 Introdução ............................................................................................................................................... 162
4.2 Metodologia ............................................................................................................................................. 162
4.3 Esquema Sintaxonómico ........................................................................................................................ 164
4.4 Descrição das Unidades Fitossociológicas ............................................................................................. 172
4.5 Considerações sobre a Vegetação .......................................................................................................... 267
4.6 Análise da Dinâmica da Vegetação .......................................................................................................... 271
4.6.1 Sinfitossociologia ......................................................................................................................... 272
4.6.2 Séries de Vegetação e Toponímia ................................................................................................ 278
5. Etnobotânica

281

5.1 Introdução ............................................................................................................................................... 282
5.2 Metodologia ............................................................................................................................................. 282
5.3 Estudo Geral ............................................................................................................................................ 285
5.4 Estudo Medicinal ..................................................................................................................................... 303
5.5 Considerações Finais ............................................................................................................................... 322
6 Ordenamento e Conservação da Natureza

325

6.1 Introdução ............................................................................................................................................... 326
6.2 Enquadramento Legislativo – PPSM e Sítio Serra de Montejunto ......................................................... 326
6.3 Valor Patrimonial – Habitats presentes na Área de Estudo ................................................................... 329
6.4 Principais Ameaças à Flora, à Vegetação e aos Habitats – respetivas Medidas de Gestão ................... 335
7 Considerações Finais

343

Bibliografia

347

Anexo A Nomes Científicos do Elenco Florístico

363

Anexo B Famílias do Elenco Florístico

383

Anexo C Artigos

389

Lista de Figuras
1.1 Cynara humilis L. (planta na quadra da página 1). .......................................................................................

6

2.1 Localização da área de estudo, PPSM. ..........................................................................................................

8

2.2 Limites da PPSM ([D-R11/99, p. 4565]). .........................................................................................................

9

2.3 Vistas das vertentes norte e sul da Serra de Montejunto. ............................................................................

9

2.4 Excerto da Carta Biogeográfica de Portugal de 1998 ([CAC+98]) e localização da área de estudo. ........... 11
2.5 Mapa da continentalidade da PPSM ([M-Hen10]). ........................................................................................ 15
2.6 Mapa dos termótipos da PPSM ([M-Hen10]). ................................................................................................ 15
2.7 Mapa dos ombrótipos da PPSM ([M-Hen10]). ............................................................................................... 16
2.8 Escarpa da Penha do Meio Dia e marco geodésico da Penha do Meio Dia. ................................................. 17
2.9 Enquadramento da Serra de Montejunto na Estremadura. Os pontos 1, 2, 3 e 4 indicam áreas
individualizadas na Plataforma Litoral, respetivamente a Plataforma de Aljubarrota, a Plataforma
de São João das Lampas, a Plataforma do Cabo Raso e a Plataforma do Cabo Espichel ([Cri08, p.
15]). ................................................................................................................................................................. 19
2.10 Mapa geológico da PPSM ([Fon09, p. 18]). .................................................................................................... 19
2.11 Falhas da Tojeira e da Serra de Montejunto. ................................................................................................ 20
2.12 Mapa hipsométrico da PPSM ([M-Hen10]). ................................................................................................... 21
2.13 Mapa de declives da PPSM ([M-Hen10]). ....................................................................................................... 21
2.14 Mapa de exposições da PPSM ([M-Hen10]). .................................................................................................. 22
2.15 Rede hidrográfica da PPSM ([Fon09, p. 104]). ............................................................................................... 23
2.16 Pormenor da Gruta dos Buracos Mineiros. ................................................................................................... 24
2.17 Pormenor do Castro de Pragança. ................................................................................................................ 24
2.18 Marco geodésico de Penedos dos Ovos e um dos moinhos do Alto da Lagoinha. ...................................... 26
2.19 Capela de Nossa Senhora das Neves e ruínas do Convento Dominicano. ................................................... 27
2.20 Real Fábrica do Gelo da Serra de Montejunto. ............................................................................................. 27

xi

xii
2.21 Forno de cal da Real Fábrica do Gelo da Serra de Montejunto. ................................................................... 28
2.22 Localização dos topónimos na PPSM. .......................................................................................................... 31
2.23 Distribuição dos topónimos da PPSM, por categoria. ................................................................................. 41
2.24 Pereiro. ........................................................................................................................................................... 41
2.25 Relva do Castelo. ........................................................................................................................................... 41
2.26 Ophrys fusca Link. .......................................................................................................................................... 42
3.1 Cinco taxa do presente elenco (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Jonopsidium
abulense (Moloiço), Ophrys scolopax (Caminho da Senhora), Aristolochia paucinervis (Arieiro,
Pinhal), Senecio minutus (Barreiro Pequeno, Ana Paula) e Rhamnus alaternus subsp.
munozgarmendiae (Fontainhas). .................................................................................................................. 143
3.2 Distribuição dos taxa pelas famílias mais representativas. ........................................................................ 144
3.3 Distribuição dos taxa pelos tipos biológicos. ............................................................................................... 145
3.4 Distribuição dos taxa característicos inventariados no território pelas grandes categorias, que
integram o esquema sintaxonómico. ........................................................................................................... 146
3.5 Carduus lusitanicus subsp. broteroi (Welw. ex Mariz) Devesa & Talavera (Alto da Lagoinha). .................... 148
3.6 Dianthus cintranus subsp. barbatus R.Fern. & Franco (Relva do castelo, Bico da Vela). ............................ 148
3.7 Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa (Tojeira). ....................................................... 149
3.8 Centaurea africana Lam. (Furadouro, Curva da Ameixoeira). ..................................................................... 150
3.9 Cytisus arboreus subsp. baeticus (Webb) Maire (entre o Furadouro e a Puceteira). ................................... 150
3.10 Ophrys speculum subsp. lusitanica O.Danesch & E.Danesch (Salvé Rainha). .............................................. 151
3.11 Arabis sadina (Samp.) Cout. (Moloiço). ......................................................................................................... 152
3.12 Pormenor da Asperula cynanchica herborizada (Relva do Castelo, Bico da Vela). ..................................... 152
3.13 Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. (Fontainhas). ......................... 153
3.14 Juncus valvatus Link (Cercal). ....................................................................................................................... 155
3.15 Pormenor do Lathyrus linifolius herborizado (Pragança, Salgueirinho). .................................................... 155
3.16 Narcissus bulbocodium L. (Salvé Rainha). ..................................................................................................... 156
3.17 Narcissus calcicola Mendonça (Fontainhas). ................................................................................................ 156
3.18 Ononis spinosa subsp. spinosa (Arieiro, Serra). ............................................................................................ 157
3.19 Reichardia gaditana (Willk.) Samp. (entre o Cercal e Rocha Forte). ............................................................ 158
3.20 Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk (S. João, Relva das Cambalhotas). .................................................... 159
3.21 Pormenor do Senecio doronicum subsp. lusitanicus herborizado (Arieiro, Pinhal). ................................... 159
3.22 Silene longicilia (Brot.) Otth (Alto da Lagoinha). .......................................................................................... 160
3.23 Taraxacum duriense Soest. ........................................................................................................................... 160
4.1 Localização da comunidade Charetum vulgaris. ......................................................................................... 172
4.2 Pormenores do taxon Mentha pulegium característico da classe Isoeto-Nanojuncetea. ............................ 175

xiii
4.3 Pormenores da associação Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae. .................................................... 179
4.4 Pormenor do taxon Narcissus calcicola presente em Narcisso calcicolae-Asplenietum rutae-murariae. ................................................................................................................................................................. 182
4.5 Pormenores dos taxa Parietaria judaica e Umbilicus rupestris presentes em Parietarietum judaicae. ....... 185
4.6 Pormenor do taxon Selaginella denticulata presente em Selaginello denticulatae-Anogrammetum
leptophyllae. ................................................................................................................................................... 189
4.7 Pormenores do taxon Antirrhinum linkianum presente em Sileno longiciliae-Antirrhinetum linkiani. ........ 194
4.8 Pormenores da associação Anacyclo radiatae-Chrysanthemetum coronarii. .............................................. 201
4.9 Pormenores da comunidade de Smyrnium perfoliatum. .............................................................................. 205
4.10 Pormenores dos taxa Origanum virens e Stachys germanica subsp. lusitanica presentes em
Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis. ...................................................................................................... 211
4.11 Pormenor da associação Arenario conimbricensis-Senecietum minuti com Arenaria conimbricensis
e Senecio minutus. .......................................................................................................................................... 213
4.12 Pormenores da associação Sedetum micrantho-sediformis. ........................................................................ 219
4.13 Pormenores da associação Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae. ..................................................... 224
4.14 Pormenores do taxon Juncus inflexus presente em Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi. ....................... 229
4.15 Pormenor do taxon Erica scoparia presente em Ulici airensis-Ericetum scopariae. .................................... 234
4.16 Pormenor do taxon Cytisus grandiflorus presente em Erico scopariae-Cytisetum grandiflori. .................... 237
4.17 Pormenores do taxon Salix neotricha presente em Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae. ....... 244
4.18 Pormenor da associação Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae. .................................................. 245
4.19 Pormenores da associação Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi. ............................................................ 250
4.20 Pormenores da associação Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae. ................................................... 254
4.21 Pormenores da associação Asparago aphylli-Quercetum suberis. ............................................................... 254
4.22 Pormenores do bosquete de Lauro nobilis-Quercetum rivasmartinezii. ...................................................... 256
4.23 Pormenor do taxon Myrtus communis presente em Asparago aphylli-Myrtetum communis. ...................... 260
4.24 Pormenor do taxon Laurus nobilis presente em Vinco difformis-Lauretum nobilis. ..................................... 267
4.25 Distribuição

pelas

grandes

categorias

sintaxonómicas

das

associações/comunidades

inventariadas no território, em número total, e as que integram habitats. ................................................ 270
4.26 Esquema ilustrativo da série Arisaro simorrhini-Querco broteroi sigmetum. ............................................... 273
4.27 Esquema ilustrativo da série Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum. .................................................. 274
4.28 Esquema ilustrativo da série Lauro nobilis-Querco rivasmartinezii sigmetum. ............................................ 275
4.29 Esquema ilustrativo da série Lonicero implexae-Querco rotundifoliae sigmetum. ...................................... 276
4.30 Esquema ilustrativo da série Viti sylvestris-Saliceto atrocinereae sigmetum. .............................................. 277
4.31 Esquema ilustrativo da série Clematido campaniflorae-Saliceto neotrichae sigmetum. ............................. 277
4.32 Esquema ilustrativo da série Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum. .............................. 278

xiv
4.33 Digitalis purpurea L.. ...................................................................................................................................... 280
5.1 Cinco taxa citados pelos informantes (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Cynara
humilis, Cistus salviifolius, Iris xiphium var. xiphium, Paeonia broteri e Papaver rhoeas. ............................ 284
5.2 Distribuição dos taxa pelas 10 categorias. ................................................................................................... 298
5.3 Taxa com índice cultural mais elevado. ....................................................................................................... 301
5.4 Partes das plantas usadas. ........................................................................................................................... 313
5.5 Preparação das plantas medicinais. ............................................................................................................. 314
5.6 Processos de administração. ........................................................................................................................ 314
5.7 Número de taxa por cada categoria de doença. .......................................................................................... 315
5.8 Taxa com índice cultural mais elevado. ....................................................................................................... 319
5.9 Taxa com RNI mais elevado. ......................................................................................................................... 320
5.10 Cinco taxa medicinais citados pelos informantes (da esquerda para a direita e de cima para
baixo): Origanum virens, Arbutus unedo, Borago officinalis, Malva hispanica e Tamus communis. ............ 323
5.11 Papaver rhoeas L.. ......................................................................................................................................... 324
6.1 Limites da PPSM e do Sítio Serra de Montejunto. ........................................................................................ 328
6.2 Cascalheiras (Cedros, Formoiro). .................................................................................................................. 339
6.3 Aspeto geral do castinçal (Arieiro). ............................................................................................................... 339
6.4 Pastoreio com gado caprino (Alto da Lagoinha). ......................................................................................... 340
6.5 Pastoreio com gado ovino (perto do Casal da Serra). ................................................................................. 340
6.6 Pastoreio com gado bovino, pouco frequente na PPSM (Puceteira). ......................................................... 340
6.7 Aspeto geral da densa cobertura de exóticas (Fontainhas). ....................................................................... 341
6.8 Aspeto geral de eucaliptais. .......................................................................................................................... 341
6.9 Aspeto geral de um campo de cultivo (Puceteira). ...................................................................................... 341
6.10 Aspeto geral das antenas no Alto da Serra. .................................................................................................. 342
6.11 Zona ardida em 2013 (Casal da Serra, próxima casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos). ...... 342
7.1 Calendula suffruticosa subsp. lusitanica (Boiss.) Ohle. ................................................................................ 346

Lista de Quadros
4.1 Charetum vulgaris Corillion 1957 ................................................................................................................... 173
4.2 Callitricho stagnalis-Ranunculetum saniculifolii Galán in A.V. Pérez, Galán, P. Navas, D. Navas, Y. Gil
& Cabezudo 1999 ............................................................................................................................................ 174
4.3 Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii Rivas Goday 1955 nom. mut. .................................................... 176
4.4 Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 ........................................................................................................ 177
4.5 Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae Rivas-Martínez, Belmonte, Fernández-González &
Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989............................................................................................................. 178
4.6 Glycerio declinatae-Apietum nodiflori J.A. Molina 1996 ................................................................................. 180
4.7 Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934 ....................................................................... 181
4.8 Narcisso calcicolae-Asplenietum rutae-murariae Espírito Santo, Ladero & Lousã 1995 .............................. 183
4.9 Antirrhino linkiani-Parietarietum judaicae Ortíz 1989 ................................................................................... 184
4.10 Parietarietum judaicae Arènes ex Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 ................................................. 185
4.11 Parietario judaicae-Chelidonietum majoris O. Bolòs & Masalles 1983 .......................................................... 186
4.12 Cymbalarietum muralis Görs 1966 ................................................................................................................. 187
4.13 Polypodietum cambrici Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. ............................................... 188
4.14 Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae Molinier 1937 ......................................................... 190
4.15 Phagnalo saxatilis-Dianthetum barbati C. Lopes, Pinto-Gomes, Lousã & Ladero in J.C. Costa, C.
Neto, C. Aguiar, J. Capelo, M.D. Espírito-Santo, J. Honrado, C. Pinto-Gomes, T. MonteiroHenriques, M. Sequeira & M. Lousã 2012 ....................................................................................................... 192
4.16 Sileno longiciliae-Antirrhinetum linkiani Ladero, C. Valle, M.T. Santos, Amor, Espírito Santo, Lousã &
J.C. Costa 1991 ............................................................................................................................................... 193
4.17 Carlino hispanicae-Carthametum lanati Ladero, F. Navarro & C. J. Valle 1983 corr. Rivas-Martínez,
T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 ................................................................. 195

xv

xvi
4.18 Galactito tomentosae-Cynaretum humilis Rivas Goday 1964 nom. inv. ....................................................... 196
4.19 Dittrichio viscosae-Piptatheretum miliacei A. & O. Bolòs ex O. Bolòs 1957 nom. mut. ................................ 197
4.20 Sisymbrio irionis-Lavateretum creticae (Mateo & M.B. Crespo 1988) Carretero & Aguilella 1995 ................ 199
4.21 Anacyclo radiatae-Chrysanthemetum coronarii (O. Bolòs & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978)
Cano-Ortiz, Pinto-Gomes, Estebán, Rodriguez-Torres, Goñi, de la Haza, Cano 2009 ................................. 200
4.22 Anacyclo radiatae-Hordeetum leporini O. Bolòs & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978 ......................... 202
4.23 Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri A. & O. Bolòs in O. Bolòs & Molinier 1958 ............................... 204
4.24 Comunidade de Smyrnium perfoliatum ........................................................................................................ 205
4.25 Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962 ......................................... 206
4.26 Leucanthemo sylvatici-Cheirolophetum sempervirentis J.C. Costa, Ladero, T.E. Díaz, Lousã, Espírito
Santo, Vasconcellos, Monteiro & Amor 1993 ................................................................................................ 208
4.27 Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis (Capelo 1996) Capelo & J.C. Costa in J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2002 .......................................................................................................................... 210
4.28 Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi Espírito Santo & Capelo in J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2002 corr. Espírito Santo, Capelo, J.C. Costa & Aguiar in Aguiar, J.C. Costa,
Capelo, Amado, Honrado, Espírito Santo & Lousã 2003 .............................................................................. 212
4.29 Arenario conimbricensis-Senecietum minuti ass. nova hoc loco .................................................................. 214
4.30 Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1955 ................................... 216
4.31 Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae Martín Osorio & Galán in Galán, Morales & Vicente
2000 ................................................................................................................................................................ 218
4.32 Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1981 .......................................................... 220
4.33 Carici depressae-Hyparrhenietum sinaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corr. J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2001 .......................................................................................................................... 221
4.34 Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae P. Ferreira in Pinto-Gomes, P. Ferreira & Meireles 2007 ......... 223
4.35 Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Teles 1970 ........................................................................................ 225
4.36 Juncetum acutifloro-valvati Espírito Santo & Capelo 1996 .......................................................................... 226
4.37 Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi Rivas-Martínez in Sánchez-Mata 1989 ............................................ 228
4.38 Ulici airensis-Ericetum lusitanici ass. nova hoc loco ..................................................................................... 230
4.39 Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei C. Lopes, J.C. Costa, Pinto-Gomes, Lousã & Ladero ined ................. 232
4.40 Ulici airensis-Ericetum scopariae Espírito Santo, Capelo, Lousã & J.C. Costa in Espírito Santo,
Lousã, J.C. Costa & Capelo 2000 ................................................................................................................... 233
4.41 Teucrio capitati-Thymetum sylvestris Espírito Santo & Capelo in Capelo, J.C. Costa, Espírito Santo &
Lousã 1993 ..................................................................................................................................................... 236
4.42 Erico scopariae-Cytisetum grandiflori J.C.Costa, Lousã, Ladero & Capelo in Costa, Capelo, Lousã,
Antunes, Aguiar, Izco & Ladero 2000 ............................................................................................................. 238

xvii
4.43 Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980 ......................... 240
4.44 Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo
& E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez 2011 ................................................................................................... 241
4.45 Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae J.C. Costa, Neto, Capelo, Lousã & Rivas-Martínez
2011 ................................................................................................................................................................ 243
4.46 Comunidade de Populus alba......................................................................................................................... 244
4.47 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980 .......................................................................................................................... 246
4.48 Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1955 corr. Rivas-Martínez 1975 .............. 248
4.49 Comunidade de Quercus estremadurensis .................................................................................................... 250
4.50 Comunidade de Quercus marianica .............................................................................................................. 251
4.51 Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae Lousã, Espírito Santo & J.C. Costa 1994 ................................. 252
4.52 Asparago aphylli-Quercetum suberis J.C. Costa, Capelo, Lousã & Espírito Santo 1996 ............................... 255
4.53 Lauro nobilis-Quercetum rivasmartinezii R. Caraça, J.C. Costa, Neto & Espírito Santo in J.C. Costa,
R. Caraça, Neto, Espírito Santo & Capelo ined .............................................................................................. 257
4.54 Asparago aphylli-Myrtetum communis Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González & Sánchez-Mata
ex J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997 ................................................................................................... 259
4.55 Melico arrectae-Quercetum cocciferae Br-Bl., P. Silva, & Rozeira 1955 ......................................................... 260
4.56 Quercetum coccifero-airensis Espírito Santo in Espírito Santo, J.C. Costa, Lousã & Capelo 1995 ............... 262
4.57 Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis Capelo, J.C. Costa & Rivas-Martínez in J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2002 .......................................................................................................................... 264
4.58 Vinco difformis-Lauretum nobilis Capelo & J.C. Costa in J.C. Costa, C. Lopes, Capelo & Lousã 2000 .......... 266

xviii

Lista de Tabelas
2.1 Comparação entre as tipologias biogeográficas. ......................................................................................... 11
2.2 Tipos, subtipos e níveis de continentalidade ([R-Mar07]). ........................................................................... 12
2.3 Termótipos do macrobioclima mediterrânico ([R-Mar07]). ......................................................................... 13
2.4 Ombrótipos do macrobioclima mediterrânico ([R-Mar07]). ........................................................................ 13
2.5 Bioclimas do macrobioclima mediterrânico ([R-Mar07]). ............................................................................ 14
2.6 Classes dos topónimos. ................................................................................................................................. 30
2.7 Topónimos e respetivas categorias toponímicas. ........................................................................................ 31
2.8 Distribuição quantitativa dos topónimos da PPSM, por categoria. ............................................................. 40
3.1 Categorias, número de taxa e taxa por categorias. ...................................................................................... 146
4.1 Escala de abundância-dominância. .............................................................................................................. 163
4.2 Classes de presença. ...................................................................................................................................... 163
4.3 Unidades tipológicas. .................................................................................................................................... 163
4.4 Séries de vegetação presentes na área estudada. ....................................................................................... 272
4.5 Dinâmica típica da série dos carvalhais de Quercus broteroi na área estudada. ........................................ 273
4.6 Dinâmica típica da série dos sobreirais de Quercus suber na área estudada. ............................................. 274
4.7 Dinâmica típica da série dos carrascais arbóreos de Quercus rivasmartinezii na área estudada. .............. 275
4.8 Dinâmica típica da série dos azinhais de Quercus rotundifolia na área estudada. ...................................... 276
4.9 Dinâmica típica da série dos salgueirais de Salix atrocinerea na área estudada. ....................................... 277
4.10 Dinâmica típica da série dos salgueirais/choupais de Populus nigra e Salix neotricha na área
estudada. ....................................................................................................................................................... 277
4.11 Dinâmica típica da série dos freixiais de Fraxinus angustifolia na área estudada. ...................................... 278
5.1 Distribuição das idades dos 78 informantes. ................................................................................................ 283
5.2 Habilitações literárias dos 78 informantes. .................................................................................................. 283

xix

xx
5.3 Plantas e respetivos usos populares gerais referidos por três ou mais informantes. ................................ 286
5.4 Categorias e número de taxa por cada categoria, número de subcategorias, subcategorias e
número de taxa por cada subcategoria. ....................................................................................................... 299
5.5 Taxa mais citados. ......................................................................................................................................... 301
5.6 Taxa com mais categorias reportadas. ......................................................................................................... 301
5.7 Comparação de resultados obtidos em estudos etnobotânicos realizados em Portugal. ........................ 303
5.8 Plantas e respetivos usos populares medicinais referidos por três ou mais informantes. ........................ 304
5.9 Categorias e número de taxa por cada categoria, número de subcategorias, subcategorias e
número de taxa por cada subcategoria. ....................................................................................................... 316
5.10 Fator de consenso (FC) e importância medicinal (IM) das plantas medicinais, por categoria. .................. 317
5.11 Taxa com mais usos reportados. .................................................................................................................. 318
5.12 Taxa com mais subcategories diferentes. .................................................................................................... 319
5.13 Comparação de resultados em estudos etnofarmacológicos realizados em várias regiões
mediterrânicas. ............................................................................................................................................. 321
5.14 Resultados dos estudos geral e medicinal realizados na PPSM. ................................................................. 323
6.1 Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, presentes na
ficha do Sítio Serra de Montejunto. .............................................................................................................. 329
6.2 Associações/comunidades inventariadas na PPSM (de acordo com esquema sintaxonómico), por
habitat da Rede Natura 2000 e respetivas designações dos habitats. ........................................................ 330
6.3 Habitats da Rede Natura 2000, presentes na PPSM, inseridos ou a inserir na ficha do Sítio e o
número de associações e comunidades que os integram. .......................................................................... 334
6.4 Causas e medidas de gestão face às ameaças diretas que afetam a flora autóctone, a vegetação
autóctone e os habitats. ................................................................................................................................ 336
6.5 Causas e medidas de gestão face às ameaças indiretas que afetam a flora autóctone, a vegetação
autóctone e os habitats. ................................................................................................................................ 337

Introdução
Vou deitar esta alcachofra
Em louvor de São João
Para ver se o meu amor
Me quer bem ou não
(Quadra popular)

1.1 Motivação .........................................................................................................................................
1.2 Objetivos do Estudo .........................................................................................................................
1.3 Estrutura do Trabalho e Metodologia Geral ...................................................................................

1

2
2
3

2

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A área de estudo corresponde à Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (PPSM), localizada na
Estremadura, distrito de Lisboa, abrangendo parte dos concelhos do Cadaval e de Alenquer. Com uma
superfície aproximada de 5000ha, foi criada pelo Decreto Regulamentar 11/99, de 22 de julho, segundo o qual
“constitui um repositório de vegetação natural de importância nacional” ([D-R11/99, p. 4561]). Posteriormente,
foi criado o Sítio Classificado Serra de Montejunto (PTCON0048) da Rede Natura 2000, inserido na paisagem
protegida ([RCM76/00]). Este reconhecimento reveste-se de grande importância, pois justifica o elevado valor
natural e seminatural da região.
Foram vários os fatores que levaram à seleção desta área, dos quais se destacam três: i) ser um local
imponente que encerra a Serra de Montejunto, a qual desempenha um papel marcante na climatologia de
Portugal, pois integra uma barreira orográfica que divide o Portugal chuvoso do Portugal seco, o que
condiciona muito o seu coberto vegetal; ii) ser uma área protegida, onde já se realizaram trabalhos pontuais
em várias áreas científicas, mas não se conhece um estudo detalhado da flora e vegetação da região, nem um
instrumento de ordenamento da mesma; iii) ser um território conhecido e vivenciado, existindo ligações
familiares fortes, o que permite um verdadeiro regresso às origens, assim como uma maior facilidade de
acesso e contacto com a população local.

1.2 Objetivos do Estudo
Este trabalho tem como grande objetivo o conhecimento e análise da flora e da vegetação da PPSM,
resultantes de singularidades próprias do território, relacionadas, por exemplo, com o tipo de substrato, com a
proximidade ao mar e mesmo com a geomorfologia, tornando-se necessária uma caracterização geral da
região em termos biofísicos e de intervenção humana.
A PPSM integra a Serra de Montejunto, um anticlinal calcário de grande interesse científico, que ainda
possui resquícios de vegetação primitiva e, nalguns locais, um expressivo coberto vegetal. Apesar da existência
de algumas publicações relacionadas com flora, vegetação e habitats, como são exemplos [E-SC99], [E-SMG05]
e [P-GP-FM07], não se conhece um estudo que caracterize pormenorizadamente o coberto vegetal e contribua
decisivamente para compreensão da dinâmica da vegetação do território. É no sentido de colmatar esta
lacuna que se desenvolve o presente trabalho, com o qual se pretende atingir os objetivos específicos que se
seguem:
 Caracterizar o território em termos de localização, biogeografia, bioclimatologia, geologia e
tectónica, geomorfologia e hidrologia, ação antrópica e toponímia.
 Elaborar o elenco florístico através da identificação dos taxa presentes na PPSM.
 Caracterizar a flora catalogada atendendo às famílias botânicas existentes, ao espectro biológico e
à correspondência fitossociológica.
 Caracterizar a flora com interesse para a conservação, realçando a presença de endemismos
lusitânicos, a existência de espécies raras, novas e com estatuto de proteção.
 Identificar, inventariar, caracterizar e analisar as associações e comunidades vegetais presentes na
PPSM.
 Identificar e avaliar os habitats naturais e seminaturais presentes na zona, com base nos
inventários fitossociológicos realizados.
 Identificar e analisar as séries de vegetação presentes na área de estudo.
 Catalogar as plantas úteis utilizadas em usos tradicionais e as usadas para fins medicinais.
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 Propor medidas de gestão, com vista à recuperação, conservação e valorização da biodiversidade,
através da aplicação de técnicas de gestão de habitats.

1.3 Estrutura do Trabalho e Metodologia Geral
O presente documento é composto por sete capítulos, a bibliografia e três anexos (A, B e C), onde se
pretende a concretização dos objetivos referidos. Para cada um dos capítulos apresentam-se os conteúdos
tratados, bem como os aspetos metodológicos gerais utilizados. Dentro de cada capítulo existem secções,
expressas na primeira página, e subsecções, apenas referidas no índice e no corpo do trabalho.
Capítulo 1 – Introdução – onde se referem os aspetos motivacionais que levaram à escolha do tema, se
enumeram os objetivos e se explica a estrutura do trabalho e a metodologia geral aplicada a cada capítulo.
Capítulo 2 – Apresentação do Território – onde se procede a uma caracterização da área de estudo no
que respeita à sua localização, biogeografia, bioclimatologia, geologia e tectónica, geomorfologia e hidrologia,
ação antrópica e toponímia.
Capítulo 3 – Flora – onde se apresenta o elenco florístico determinado na PPSM e se faz uma análise
dessa flora.
Capítulo 4 – Coberto Vegetal – onde se descrevem as unidades fitossociológicas inventariadas na área
de estudo e se caracteriza o coberto vegetal.
Capítulo 5 – Etnobotânica – onde se apresentam os catálogos de etnoflora recolhidos, nomeadamente
nos estudos geral e medicinal e as principais ilações retiradas dos mesmos.
Capítulo 6 – Ordenamento e Conservação da Natureza – onde se apresenta o enquadramento
legislativo da área de estudo, os habitats presentes e as principais ameaças à flora, à vegetação e aos habitats,
assim como as respetivas medidas de gestão.
Capítulo 7 – Considerações Finais.
Bibliografia
Anexo A – integra uma listagem com os nomes científicos de todos os taxa do elenco.
Anexo B – inclui a listagem das famílias botânicas, por ordem alfabética, estando também indicado o
número de plantas por família.
Anexo C – integra os três artigos realizados no âmbito do presente trabalho. O primeiro – Anotaciones
a la diversidad del género Quercus L. (Fagaceae) en la Estremadura portuguesa – foi publicado na revista
internacional Folia Botanica Extremadurensis, 8: 95–97, 2014. Os restantes – An ethnobotanical study of the
plants used in the Protected Landscape of “Serra de Montejunto” (Portugal) e Ethnobotanical study of
medicinal plants used in the Protected Landscape of “Serra de Montejunto” (Portugal) – versam conteúdos
etnobotânicos e foram submetidos a revistas internacionais da especialidade.
Está em fase de preparação um quarto artigo relacionado com um novo carvalho para a ciência
encontrado na área de estudo, durante as saídas de campo. Foi efetuado um levantamento exaustivo da
toponímia da área protegida, que foi objeto de comunicação no Seminário Internacional de Gestão e
Conservação da Biodiversidade. Tendo em conta a apresentação, assim como a discussão sobre esta temática,
decidiu-se preparar outro artigo científico para publicação.
Face ao exposto, no presente capítulo figuram as razões que levaram à escolha do tema, bem com os
objetivos que se pretendem com o mesmo. São apresentados os sete capítulos, referindo-se o seu conteúdo e
a metodologia geral seguida.
No segundo capítulo, uma vez que a flora e a vegetação resultam de um conjunto de originalidades
próprias do território, com base na bibliografia, legislação e cartografia, faz-se a apresentação da área de
estudo. A PPSM estende-se ao longo de 15km com uma orientação nordeste-sudoeste, entre o Cercal e Vila
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Verde dos Francos. Do ponto de vista biogeográfico, seguindo as obras [CAC+98], [CE-SA10], [R-Mar07] e
[R-MRSP11], verifica-se que está inserida na Região Mediterrânica, integrando a Província Lusitano-Andalusa
Litoral, o Sector Divisório Português e o Distrito Maciço Estremenho. Em termos bioclimáticos, com base na
Classificação Bioclimática da Terra indicada em [R-Mar07] e nos mapas de T. Monteiro-Henriques ([M-Hen10]),
constata-se que se distribui desde o andar termomediterrânico superior ao mesomediterrânico superior, com
ombrótipos que variam do sub-húmido inferior ao húmido superior. Em relação à Geologia e Tectónica
considera-se, principalmente, a Carta Geológica 30‐B e respetiva notícia explicativa, assim como as
informações referidas em [Cri08] e [Fon09], que permitem salientar o grande interesse científico da Serra de
Montejunto. É uma estrutura em anticlinal de calcários jurássicos, levantada entre falhas, que encerra áreas de
importância geológica que podem despertar o interesse em termos de turismo cultural e de natureza. Quanto
à Geomorfologia e Hidrologia referem-se aspetos relacionados com as características do relevo e rede
hidrográfica, profundamente interligados à Geologia e Hidrologia. De seguida, refere-se a ação antrópica testemunhada pelos inúmeros vestígios arqueológicos recolhidos, que se iniciou no período pré-histórico e teve
impacte na estrutura e dinâmica da paisagem. Finaliza-se este capítulo com o levantamento toponímico da
área de estudo a partir das Cartas Geográficas Militares, à escala de 1/25 000, da bibliografia especializada e
das entrevistas realizadas à população local, onde se obtiveram 73 topónimos, alguns dos quais – fitotopónimos – dão a conhecer o coberto vegetal, assumindo-se como uma importante ferramenta para reforço da
reconstituição da vegetação primitiva.
No terceiro capítulo, dedicado à flora recolhida na área de estudo, apresenta-se um elenco florístico
com 757 taxa, distribuídos por 91 famílias botânicas, resultantes das herborizações e dos inventários
fitossociológicos. Para alguns taxa, foi efetuada uma descrição mais aprofundada, destacando-se o seu valor
patrimonial, nomeadamente no que respeita à sua endemicidade (24 endemismos lusitânicos), à sua raridade
(13), ao facto de serem novos para a região (14) e para Portugal (dois) e ao seu estatuto de proteção (14).
Fazem-se algumas observações às orquídeas (17) e às plantas exóticas (54) inventariadas nesta área protegida.
No quarto capítulo, após o conhecimento da flora, apresenta-se uma análise da vegetação com base
na metodologia fitossociológica, devidamente apoiada no estudo das comunidades vegetais. Estas são
descritas a partir da sua composição florística, tendo especial importância as espécies características. Para
cada uma das associações e comunidades, apresenta-se um quadro com os inventários realizados e com a
descrição de cada grupo de vegetação. Na PPSM foram identificadas 28 classes, duas subclasses, 33 ordens, 39
alianças, 16 subalianças e 52 associações. São, ainda, descritas quatro comunidades e propostas duas novas
associações: Arenario conimbricensis-Senecietum minuti e Ulici airensis-Ericetum lusitanici. Aliado ao levantamento fitossociológico, verificou-se que, para além dos 14 habitats naturais e seminaturais presentes no Sítio
Serra de Montejunto, existem mais 10 habitats no território. Na última parte do capítulo, identificam-se e descrevem-se três séries climatófilas (Arisaro simorrhini-Querco broteroi sigmetum, Asparago aphylli-Querco suberis
sigmetum e Lauro nobilis-Querco rivasmartinezii sigmetum), uma edafoxerófila (Lonicero implexae-Querco
rotundifoliae sigmetum) e três edafo-higrófilas (Viti sylvestris-Saliceto atrocinereae sigmetum, Clematido
campaniflorae-Saliceto neotrichae sigmetum e Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum).
Como as pessoas tendem a ser fortemente dependentes da paisagem e do ambiente natural em que
vivem e trabalham ([CM13]), apresenta-se, no quinto capítulo, um levantamento etnobotânico, efetuado entre
março e dezembro de 2014, com vista à catalogação das plantas úteis, das suas aplicações e benefícios. Foram
entrevistadas 78 pessoas que forneceram dados relativos a 216 taxa. Devido à vasta informação recolhida,
procedeu-se a duas abordagens distintas. Na primeira, analisaram-se os dados gerais e consideraram-se 10
categorias – medicinal, aromática, alimentar, ornamental, combustível, diversão, construção, fertilizante,
ferramentas e artefactos e outra. A segunda dedicou-se às plantas medicinais, que foram agrupadas em 10
categorias baseadas nos sistemas do corpo humano – circulatório, dermatológico, digestivo, esqueleto e
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músculos, neurológico, oftalmológico, reprodutor, respiratório, urinário e outra (que inclui as plantas não
incluídas nos nove grupos anteriores).
Da análise da flora e da vegetação locais concluiu-se ser imprescindível a implementação de medidas
de gestão, com vista à recuperação, conservação e valorização da biodiversidade, através da aplicação de
técnicas de gestão de habitats. Para tal, no sexto capítulo, apresenta-se um conjunto de propostas, com base
nas ameaças à flora, à vegetação e aos habitats. Para essas ameaças, classificadas em diretas e indiretas,
enumera-se um conjunto de causas e, para cada uma destas, propõe-se uma ou mais medidas de gestão.
Por último, no sétimo capítulo, são destacados todos os dados novos direta ou indiretamente
relacionados com à área de estudo, obtidos no âmbito do presente trabalho, tendo sempre em vista o
ordenamento do território e a conservação e valorização da Paisagem.
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Figura 1.1: Cynara humilis L. (planta na quadra da página 1).
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CAPÍTULO 2. APRESENTAÇÃO DO TERRITÓRIO

2.1 Introdução
A Serra de Montejunto é uma paisagem protegida de âmbito regional desde 1999, estendendo-se ao
longo de 15km com uma orientação nordeste-sudoeste. Localizada no Sector Divisório Português, apresenta
um grande valor florístico e, ainda nalguns locais, um expressivo coberto vegetal devido à conjugação de
diversos fatores onde se destaca: o clima marcado pela proximidade oceânica, a geologia com a
predominância dos calcários e a topografia resultante da sua imponente estrutura tectónica em anticlinal.
Já foram realizados trabalhos pontuais, em várias áreas científicas, mas ao nível da flora, vegetação e
habitats apenas existem algumas publicações, como é exemplo [E-SC99], [E-SMG05] e [P-GP-FM07], não se
conhecendo um estudo que caracterize pormenorizadamente a flora e vegetação, objetivo do presente
trabalho, para o qual é necessária, previamente, uma caracterização geral da área de estudo em termos
biofísicos e de intervenção humana.
Este capítulo, além da presente introdução, integra a localização da área de estudo, biogeografia,
bioclimatologia, geologia e tectónica, geomorfologia e hidrologia, ação antrópica e levantamento toponímico.

2.2 Localização da Área de Estudo
A PPSM localiza-se no Centro Litoral de Portugal Continental, distribuindo-se administrativamente por
parte dos concelhos de Cadaval e Alenquer, pertencentes ao distrito de Lisboa, situa-se a cerca de 50km a
nordeste de Lisboa e a cerca de 25km da costa atlântica (Figura 2.1). Com uma área de 4897,39ha, foi criada
pelo Decreto Regulamentar 11/99 ([D-R11/99])(Figura 2.2). Posteriormente, foi criado o Sítio Classificado Serra
de Montejunto (PTCON0048), da Rede Natura 2000, inserido na paisagem protegida ([RCM76/00]), com uma
área de 3830ha, distribuída pelos concelhos anteriores e uma superfície residual (6ha) pertencente ao
concelho de Azambuja.

Figura 2.1: Localização da área de estudo, PPSM.
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Figura 2.2: Limites da PPSM ([D-R11/99, p. 4565]).
Da área de estudo destaca-se a Serra de Montejunto (Figura 2.3), que se estende ao longo de 15km de
comprimento e cerca de sete de largura, com uma orientação nordeste-sudoeste, em que as localidades do
Cercal e de Vila Verde dos Francos correspondem aos limites nordeste e sudoeste, respetivamente. A Serra
eleva-se a 666m acima do nível médio do mar, correspondendo ao miradouro natural mais alto da região Oeste
de onde, em dias sem nevoeiro, é possível avistar para norte as ilhas Berlengas, o Cabo Carvoeiro e o Sítio da
Nazaré e para sul as cristas recortadas da Serra de Sintra. Funciona como uma barreira à marcada influência
oceânica, uma vez que o seu enquadramento geográfico singular, entre o litoral e o vale do Tejo, permite
separar a parte do país mais chuvosa da parte mais seca.
A Serra de Montejunto recebe também o nome de Serra da Neve. Segundo P.F. Costa e H.S. Galante
([CG95]), esta designação está relacionada com as suas características geomorfológicas que permitem que, ao
longe, o calcário se assemelhe à brancura da neve. Há quem associe este topónimo à Capela de Nossa Senhora
das Neves ou ao facto de ter funcionado a Real Fábrica do Gelo no Montejunto.

Figura 2.3: Vistas das vertentes norte e sul da Serra de Montejunto.
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2.3 Biogeografia
Segundo S. Rivas-Martínez ([R-Mar07]), a Biogeografia é a ciência que estuda a distribuição dos seres
vivos e das suas comunidades na Terra, tanto em ambientes terrestres como marinhos. Refere ainda que esta
área do conhecimento se apoia noutras ciências como, por exemplo, na Geografia, Bioclimatologia ou
Fitossociologia, e estabelece um sistema de unidades biogeográficas hierarquizadas, que podem apresentar
subdivisões, e que por ordem decrescente são: Reino, Região, Província, Sector, Distrito, Comarca e Tessela.
Esta última é a unidade tipológica elementar da Biogeografia, correspondendo a uma superfície geográfica de
extensão variável e homogénea do ponto de vista ecológico de forma a ter um único tipo de vegetação natural
potencial1 e, consequentemente, uma única sequência de comunidades de substituição ([R-Mar07]).
Do ponto de vista biogeográfico, seguindo as obras [CAC+98], [CE-SA10], [R-Mar07] e [R-MRSP11], a
PPSM insere-se no Reino Holártico, Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, Província
Lusitano-Andalusa Litoral, Subprovíncia Divisório Portuguesa-Sadense, Sector Divisório Português e Distrito
Maciço Estremenho.
Portugal Continental distribui-se por duas regiões biogeográficas holárticas, a Eurosiberiana e a
Mediterrânica. Esta última apresenta, desde que o clima não seja muito frio (devido à altitude) ou seco,
bosques e matagais onde se observam, entre outros, os seguintes taxa: Quercus rotundifolia, Quercus suber,
Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Viburnum tinus, Laurus nobilis e Phillyrea latifolia ([CAC+98]).
A Província Lusitano-Andalusa Litoral referida em [CE-SA10] e [R-Mar07], correspondente à Província
Gaditano-Onubo-Algarviense citada em [CAC+98], com invernos suaves e um bioclima termomediterrânico
predominante, de carácter oceânico e hiperoceânico, permite a presença de numerosas plantas termófilas,
nomeadamente Laurus nobilis, alguns endemismos, como é o caso do Narcissus calcicola, e diversas
associações particulares, designadamente as de Asparago aphylli-Myrtetum communis, Viti viniferae-Salicetum
atrocinereae e Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis ([CE-SA10]).
A Subprovíncia Divisório Portuguesa-Sadense, com solos arenosos e calcários, encerra vários endemismos, alguns dos quais presentes no território, nomeadamente Arabis sadina, Quercus rivasmartinezii, Silene
longicilia e Ulex densus, entre outros. São comuns neste território os bosques de Arisaro simorrhini-Quercetum
broteroi e de Asparago aphylli-Quercetum suberis. Apresentam exclusividade as associações Melico arrectae-Quercetum cocciferae, Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis, Leucanthemo sylvatici-Cheirolophetum
sempervirentis, Carici depressae-Hyparrhenietum sinaicae, Juncetum acutifloro-valvati, Sileno longiciliae-Antirrhinetum linkiani e Narciso calcicolae-Asplenietum rutae-murariae. O arrelvado de Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis é vulgar em solos calcários. Nos rios e ribeiras observam-se as comunidades de
Campanulo campaniflorae-Salicetum neotrichae, Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae e Viti viniferae-Salicetum atrocinereae ([CE-SA10]). Os mesmos autores referem que o bioclima é marcado pela oceanidade,
entre os subtipos sub-hiperoceânico acentuado e euoceânico acentuado. Os termótipos oscilam entre o
termomediterrânico e mesomediterrânico e os ombrótipos entre o seco e o húmido.
O Sector Divisório Português, essencialmente calcícola, possui serras de baixa altitude, onde
predomina o andar mesomediterrânico inferior e ombroclima sub-húmido a húmido. Alguns dos endemismos
presentes na PPSM são caraterísticos deste território, designadamente Carduus lusitanicus subsp. broteroi,
Coincya monensis subsp. cheiranthos, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Saxifraga cintrana, Senecio
doronicum subsp. lusitanicus e Ulex airensis. Algumas comunidades têm carácter de exclusividade do sector, tal

1

Segundo C. Neto et al. ([NPR+08, p. 33]), citando vários autores, a vegetação natural potencial “de um território materializa o estádio de
máximo desenvolvimento da vegetação num dado habitat onde todas as influências antrópicas cessaram, como também sucede nos
territórios contíguos”. Desta forma, este tipo de vegetação integra comunidades que atingiram o seu máximo ecológico estável. Ainda
segundo os mesmos autores, a cartografia da vegetação potencial é muito importante no planeamento e ordenamento, pois permite a
reconstituição da vegetação natural após ação antrópica.

11

CAPÍTULO 2. APRESENTAÇÃO DO TERRITÓRIO

como Vinco difformis-Lauretum
Lauretum nobilis,
nobilis Ulici airensis-Ericetum scopariae, Erico scopariae-Cytisetum
scopariae
grandiflori,
Teucrio capitati-Thymetum
Thymetum sylvestris,
sylvestris Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis e Avenulo occidentalis-Celticetum
occidentalis
giganteae ([CE-SA10]).
No Distrito Maciço Estremenho destacam-se
destacam se as serras de calcários cársicos. O bioclima é
mesomediterrânico inferior e superior e o ombroclima varia de sub-húmido
sub
a húmido ([CE-SA10]).
(
Os aspetos diretamente relacionados com a flora e vegetação destes territórios
territórios são desenvolvidos nos
capítulos seguintes.
Na Tabela 2.1 estão expressos os territórios biogeográficos, que integram a área de estudo,
apresentados por J.C. Costa et al. ([CAC+98] e [CE-SA10])
[CE
e S. Rivas-Martínez ([R-Mar07]).
Mar07]). Na Figura 2.4
2. observa-se um excerto da Carta Biogeográfica de Portugal de 1998 ([CAC+98]),
([CAC+98]), onde se localiza a PPSM.
Tabela 2.1: Comparação entre as tipologias biogeográficas.
J.C. Costa et al. ([CAC+98])

S. Rivas-Martínez ([R-Mar07])

J.C. Costa et al. ([CE-SA10])

Reino Holártico
B Região Mediterrânica
Sub-região Mediterrânica
Ocidental
Superprovíncia Mediterrânico-Iberoatlântica
IV Província Gaditano-Onubo-Algarviense

Reino Holártico
II. Região Mediterrânica
IIA. Sub-região Mediterrânica
Ocidental

Reino Holártico
Região Mediterrânica
Sub-região
região Mediterrânica
Ocidental

IIf. Província Lusitano-Andaluza
Litoral
IIfa. Subprovíncia Divisório
Portuguesa-Sadense
51. Sector Divisório Português

B. Província Lusitano-Andaluza
Lusitano
Litoral
B.1. Subprovíncia Divisório
Portuguesa
Portuguesa-Sadense
B. 1.a. Sector Divisório Português

51a. Distrito Estremenho
Português

B. 1.a.4. Distrito Maciço Estremenho

4A Sector Divisório Português
4A2 Subsector Oeste-Estremenho
Estremenho
4A23 Superdistrito Estremenho

Figura 2.4: Excerto
xcerto da Carta Biogeográfica de Portugal de 1998 ([CAC+98])
([CAC+98]) e localização da área de estudo.
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2.4 Bioclimatologia
De acordo com S. Rivas-Martínez ([R-Mar07]), a Bioclimatologia é a ciência que estuda a relação entre
o clima e a distribuição dos seres vivos e das suas comunidades. É certo que o clima exerce grande influência
sobre a paisagem e, mais precisamente, sobre a vegetação, pois atua, direta ou indiretamente, na distribuição
da flora por territórios biogeográficos determinados, condicionando a disposição das fitocenoses ([P-FP-G02]).
A Bioclimatologia, como disciplina básica da Fitossociologia, permite diagnosticar melhor as comunidades e
delimitar de forma mais exata as séries de vegetação ([P-GP-F05]).
Para a caracterização bioclimática da PPSM segue-se a Classificação Bioclimática da Terra indicada
em [R-Mar07]. Está estruturada em diferentes níveis, com escalas espaciais cada vez menores, e considera os
macrobioclimas, os bioclimas, as variantes e andares bioclimáticos ([Mei10]). Integra cinco macrobioclimas:
tropical, mediterrânico, temperado, boreal e polar. Destes, a área de estudo insere-se no macrobioclima
mediterrânico (o verão possui pelo menos dois meses secos consecutivos, com a precipitação inferior ao dobro
da temperatura, P<2T) ([R-Mar07]).
A Classificação referida baseia-se na utilização de índices obtidos através de parâmetros
termométricos e pluviométricos. Para a área de estudo consideram-se os índices seguintes, de acordo com S.
Rivas-Martínez ([R-Mar07]):
 Índice de continentalidade simples (Ic), representa a amplitude média anual da temperatura de
um dado território. Refere-se à diferença, em graus centígrados, entre a temperatura média do
mês mais quente do ano (Tmax) e a temperatura média do mês mais frio do ano (Tmin), pelo que
Ic = Tmax-Tmin. Através deste índice são definidos diversos tipos de territórios, com base na
influência oceânica a que estejam sujeitos. O autor considera, para a Terra, um conjunto de tipos,
subtipos e níveis de continentalidade simples, observado na Tabela 2.2.
Tabela 2.2: Tipos, subtipos e níveis de continentalidade ([R-Mar07]).
Subtipos

Níveis

Hiperoceânico
(0.0-11.0)

Ultra-hiperoceânico

acentuado
atenuado
acentuado
atenuado
acentuado
atenuado

0.0-2.0
2.0-4.0
4.0-6.0
6.0-8.0
8.0-10.0
10.0-11.0

acentuado
atenuado
acentuado
atenuado
atenuado
acentuado

11.0-12.0
12.0-14.0
14.0-15.0
15.0-17.0
17.0-19.0
19.0-21.0

atenuado
acentuado
atenuado
acentuado
atenuado
acentuado

21.0-24.0
24.0-28.0
28.0-37.0
37.0-46.0
46.0-56.0
56.0-66.0

Euhiperoceânico
Sub-hiperoceânico
Oceânico
(11.0-21.0)

Semi-hiperoceânico
Euoceânico
Semicontinental

Continental
(21.0-66.0)

Subcontinental
Eucontinental
Hipercontinental

a

Ica

Tipos

Ic: índice de continentalidade.
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Índice de termicidade (It), avalia a intensidade de frio invernal que atua como fator limitante para
muitas plantas e comunidades vegetais. Consiste na soma, em décimas de grau, da temperatura
média anual (T) com a temperatura média das mínimas do mês mais frio do ano (m) e a
temperatura média das máximas do mês mais frio do ano (M), pelo que It = (T+m+M)10. É um
índice que condiciona decisivamente o tipo de vegetação que se desenvolve num determinado
nível e define os fatores termoclimáticos, os termótipos. Em territórios com grande influência
oceânica ou continental, considera-se o Índice de termicidade compensado (Itc).
Índice ombrotérmico anual (Io), refere-se ao quociente, em décimas de grau, entre a soma da
precipitação média, em milímetros, dos meses cuja temperatura média é superior a zero graus
centígrados (Pp) e a soma das temperaturas médias mensais superiores a zero graus centígrados
(Tp), pelo que Io = Pp/Tpx10. Este índice também condiciona o tipo de vegetação de determinado
nível e define os fatores ombroclimáticos, os ombrótipos.
De acordo com o mesmo autor, os termótipos e os ombrótipos possibilitam delimitar andares
bioclimáticos. Os termótipos e os ombrótipos do macrobioclima mediterrâneo encontram-se nas
Tabelas 2.3 e 2.4.
Tabela 2.3: Termótipos do macrobioclima mediterrânico ([R-Mar07]).
Termótipos
Inframediterrânico inferior
Inframediterrânico superior
Termomediterrânico inferior
Termomediterrânico superior
Mesomediterrânico inferior
Mesomediterrânico superior
Supramediterrânico inferior
Supramediterrânico superior
Oromediterrânico inferior
Oromediterrânico superior
Crioromediterrânico inferior
Crioromediterrânico superior
Gélido

Ita

Tpb

515-580
450-515
400-450
350-400
285-350
220-285
150-220
(120)-150
-

>2600
2400-2600
2250-2400
2100-2250
1800-2100
1500-1800
1200-1500
900-1200
675-900
450-675
100-450
1-100
0

a

It: índice de termicidade; b Tp: soma das temperaturas médias mensais
superiores a zero graus centígrados.

Tabela 2.4: Ombrótipos do macrobioclima mediterrânico ([R-Mar07]).
Ombrótipos
Ultra-hiperárido
Hiperárido inferior
Hipérárido superior
Árido inferior
Árido superior
Semiárido inferior
Semiárido superior
Seco inferior
Seco superior

Ioa
<0.2
0.2-0.3
0.3-0.4
0.4-0.7
0.7-1.0
1.0-1.5
1.5-2.0
2.0-2.8
2.8-3.6
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Sub-húmido inferior
Sub-húmido superior
Húmido inferior
Húmido superior
Hiper-húmido inferior
Hiper-húmido superior
Ultra-hiper-húmido
a

3.6-4.8
4.8-6.0
6.0-9.0
9.0-12.0
12.0-18.0
18.0-24.0
≥24.0

Io: índice ombrotérmico anual.

Na Classificação Bioclimática da Terra, os macrobioclimas dividem-se em bioclimas, que representam
as unidades básicas deste sistema bioclimático. Os bioclimas resultam de grandes diferenças climáticas,
florísticas e fitocenóticas que ocorrem dentro de cada macrobioclima, constituindo territórios com formações
vegetais e valores climáticos próprios, cuja distinção se baseia fundamentalmente no Índice de
continentalidade (Ic) e no Índice ombrotérmico (Io) ([Q-Can14]). A Tabela 2.5 apresenta os bioclimas existentes
no macrobioclima mediterrânico.
Tabela 2.5: Bioclimas do macrobioclima mediterrânico ([R-Mar07]).
Bioclimas
Pluviestacional Oceânico
Pluviestacional Continental
Xérico Oceânico
Xérico Continental
Desértico Oceânico
Desértico Continental
Hiperdesértico Oceânico
Hiperdesértico Continental
a

Ica

Iob

>2.0
>2.0
1.0-2.0
1.0-2.0
0.2-1.0
0.2-1.0
<0.2
<0.2

≤21
>21
≤21
>21
≤21
>21
≤21
>21

Ic: índice de continentalidade; b Io: índice ombrotérmico anual.

Para a caracterização bioclimática da área de estudo, seguiram-se as informações de S. Rivas-Martínez
([R-Mar07]) e os mapas efetuados por T. Monteiro-Henriques ([M-Hen10]) e considerou-se a continentalidade
(Figura 2.5), os termótipos (Figura 2.6) e os ombrótipos (Figura 2.7).
Da observação da Figura 2.5 e da Tabela 2.2, conclui-se que a área de estudo está enquadrada nos
tipos hiperoceânico e oceânico e nos subtipos sub-hiperoceânico atenuado (10.0-11.0) e semi-hiperoceânico
acentuado (11.0-12.0), respetivamente. O primeiro subtipo verifica-se a sudoeste do território, ocupando uma
área pequena, enquanto o segundo é predominante. Estes dados revelam uma influência oceânica muito
significativa.
Acresce ainda o facto de a Serra ter uma orientação nordeste-sudoeste, se estender ao longo de 15km
e ter uma curta distância ao mar, reforçando a marcada influência oceânica, mais evidente na vertente virada a
Norte, observando-se uma diferença entre as duas vertentes, em que a própria serra se apresenta como uma
barreira de condensação do vapor de água conduzido pelos ventos que sopram desde o oceano ([E-SC99]).
Em relação aos termótipos, a observação da Figura 2.6 e da Tabela 2.3 permite atestar que na área de
estudo existem três situações distintas: mesomediterrânico superior (It 220-285, Tp 1500-1800), que
corresponde à parte central da PPSM, na zona mais elevada, onde se regista uma temperatura mais baixa;
Mesomediterrânico inferior (It 285-350, Tp 1800-2100), que equivale à maior extensão observada no mapa, e
termomediterrânico superior (It 350-400, Tp 2100-2250), referente a uma faixa situada a sudeste do território.
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Figura 2.5: Mapa da continentalidade da PPSM ([M-Hen10]).

Figura 2.6: Mapa dos termótipos da PPSM ([M-Hen10]).
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Conclui-se, da observação da Figura 2.7 e da Tabela 2.4, que na área de estudo, relativamente aos
ombrótipos, se verificam quatro condições diferentes: húmido superior (Io 9.0-12.0), que corresponde a uma
pequena parte central da PPSM, onde se regista uma grande precipitação em altitude; húmido inferior
(Io 6.0-9.0) correspondendo a uma área central bastante significativa com cotas elevadas; sub-húmido superior
(Io 4.8-6.0), que rodeia a PPSM e sub-húmido inferior (Io 3.6-4.8), que coincide em parte com a faixa do
termomediterrânico superior, representada na Figura 2.6.
Como se observa na Figura 2.7, e de acordo com a referência de J.A. Crispim ([Cri08]), apresentada na
secção seguinte, a vertente exposta aos ventos vindos de noroeste e de sudoeste é mais pluviosa.
Tal como alude R. Quinto-Canas ([Q-Can14]), também na área de estudo, as variações ombrotérmicas
mostram diferenças na distribuição da precipitação. Na Serra de Montejunto assiste-se a um aumento da
precipitação com a altitude, consequência da geomorfologia movimentada (altitude e orientação do relevo) e
da afluência de massas de ar atlânticas.

Figura 2.7: Mapa dos ombrótipos da PPSM ([M-Hen10]).

Em resumo, pode afirmar-se que a PPSM se insere no macrobioclima mediterrânico e no bioclima
mediterrânico pluviestacional oceânico (Ic>2.0 e Io≤21). Em termos de continentalidade enquadra-se nos
subtipos sub-hiperoceânico atenuado e semi-hiperoceânico acentuado e distribui-se desde o andar
termomediterrânico superior ao mesomediterrânico superior com ombrótipos que variam do sub-húmido
inferior ao húmido superior.
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2.5 Geologia e Tectónica
Para os estudos geológico e tectónico e consequente compreensão dos fenómenos que originaram a
Serra de Montejunto, seguiu-se as obras de J.A Crispim ([Cri08]) e A. Fonseca ([Fon09]), pois são os estudos
mais recentes que se conhecem, bem como a Carta Geológica de Portugal e a Notícia Explicativa da Folha 30‐B
([ZVFM+66]).
A Serra constitui um grande anticlinal formado essencialmente por rochas calcárias, com idades que
vão desde o Jurássico médio ao Cretácico. É um sistema geológico de grande interesse científico, onde, em
1893, foi definida a unidade litoestratigráfica denominada camadas de Montejunto. Nele observam-se também
estruturas cársicas próprias de uma paisagem calcária, nomeadamente lapiás, grutas e dolinas, e presenciam-se formas imponentes de origem tectónica, como o grande anfiteatro de Pragança e escarpas de falha (por
exemplo, a da Penha do Meio Dia (Figura 2.8) e a da Tojeira, entre outras) ([Cri08]).

Figura 2.8: Escarpa da Penha do Meio Dia e marco geodésico da Penha do Meio Dia.
Com um papel marcante na climatologia de Portugal, a Serra integra “um alinhamento de relevos que
corta diagonalmente o nosso território de sudoeste para nordeste e se inicia na Serra de Sintra, continua pela
Serra de Montejunto e Serra de Aire e termina na Cordilheira Central” ([Cri08, p. 11]). Estas serras, apesar de
pertencerem a unidades diferentes que vão desde a Orla Ocidental (terrenos de idade mesozoica e cenozoica)
ao Maciço Hespérico (terrenos precâmbricos e paleozoicos), “constituem uma barreira orográfica aos ventos
que, vindos de noroeste ou de sudoeste são obrigados a subir, arrefecem e condensam a humidade que
transportam, o que origina chuva nas vertentes expostas a esses ventos. De certo modo, esta linha de cumes
também faz a separação entre o Portugal das montanhas (desde o Minho à Beira Alta) e o Portugal das
planícies (desde a Beira Baixa ao Algarve) ou seja entre o Portugal chuvoso e o Portugal seco.” ([Cri08, p. 11]).
A Serra aparece destacada a sudoeste do Maciço Calcário Estremenho2 elevando-se cerca de 500m
acima da Bacia do Tejo, o que confere uma posição de destaque como miradouro sobre a Estremadura litoral,
de onde se consegue avistar pontos de interesse das zonas envolventes ([Cri08]). A Figura 2.9 mostra a situação
da Serra de Montejunto no contexto da geologia e dos relevos da Estremadura e as suas relações com as
regiões limítrofes da Orla Ocidental e com a Cordilheira Central do Maciço Hespérico.

2

Maciço Calcário Estremenho – unidade geomorfológica elevada que se estende por Rio Maior, Leiria e Tomar, formada pelos relevos
calcários da Serra dos Candeeiros, Planalto de Santo António, Planalto de São Mamede e Serra de Aire ([Cri08]).
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A Figura 2.10 corresponde ao mapa geológico da área de estudo presente em ([Fon09]), que é
praticamente coincidente com a do presente trabalho.
A estrutura que constitui a Serra de Montejunto é um anticlinal levantado entre falhas, em cujo núcleo
afloram calcários do Jurássico médio (Batoniano e Caloviano) bastante resistentes à erosão ([Cri08]),
correspondentes à Formação de Candeeiros3.
Na transição do Jurássico médio para o superior houve uma interrupção da sedimentação,
consequência da região ter estado à superfície, como se constata pelas zonas de erosão com vestígios de
carsificação das camadas formadas. Só em novo período transgressivo, no Oxfordiano médio, houve
novamente deposição ([Cri08]). Durante o Jurássico superior (Oxfordiano – Titoniano) depositaram-se cinco
formações: Cabaços4, Montejunto5, Abadia6, Amaral7 e Lourinhã8 ([Fon09]).
Segue-se a Formação de Torres Vedras9, depositada no Cretácico inferior, e a de Almargem10, já do
Cretácio superior.
“Assente sobre os sedimentos do Cretácico encontramos toda a sequência detrítica do terciário (…)
Os afloramentos terciários estão limitados ao contacto da fachada ocidental da Bacia Terciária do Tejo com o
maciço de Montejunto e são datados do Paleogénico ao Miocénico superior.” ([Fon09, p. 25]).
Pontualmente “observam‐se intrusões de rocha magmática ao longo de fracturas e falhas de
orientação NNE‐SSW e NE‐SW, afectando litologias desde o Jurássico médio ao Oligocénico.” ([Fon09, p. 25]).
As rochas mais recentes do território são os depósitos quaternários superficiais, onde se observam,
entre outros, aluviões, terras rossas11 e areias finas que preenchem as cavidades cársicas ([Cri08]).

3

Formação de Candeeiros – “caracterizada pela alternância de bancadas de idade caloviana e batoniana (…) O fácies Caloviano é
maioritariamente composto por calcários margosos de grão fino, cinzento‐escuro (…) Os afloramentos do Batoniano são caracterizados
pela presença de calcários cristalinos e calcários oolíticos de cor clara, extremamente compactos, apresentando em determinados leitos
uma transição para calcários dolomíticos.” ([Fon09, pp. 18 e 19]).
4

Formação de Cabaços – “representada no flanco sul e norte do monte anticlinal de Montejunto, atingindo espessuras superiores a 100m
e no sector setentrional, a norte e sudoeste do vértice geodésico do Espigão, constituindo um afloramento alongado segundo a orientação
NE‐SW (…) as camadas de Cabaços são formadas por calcários (…) de cor cinzenta, apresentando esparsas intercalações xistosas,
betuminosas e de calcários em plaquetas.” ([Fon09, p. 20]).
5

Formação de Montejunto – assente em concordância na Formação de Cabaços “corresponde ao afloramento de rocha carbonatada com
maior representatividade no maciço.” ([Fon09, p. 20]). É do Oxfordiano superior e resulta de uma subida do nível do mar. É uma formação
complexa com vários fósseis e com uma espessura entre 400 e 1200m ([Cri08]).

6

Formação da Abadia – já do Kimeridgiano, é constituída por argilitos e siltitos ([Cri08]).

7

Formação do Amaral – ainda do Kimeridgiano, é constituída por calcários cujos fósseis mais típicos são os corais ([Cri08]).

8
Formação da Lourinhã – até ao final do Jurássico há deposição de sedimentos principalmente fluviais, arenitos argilosos e margas de
várias cores, predominando os tons avermelhados, com fósseis vegetais e de dinossáurios ([Cri08]).
9

Formação de Torres Vedras – “representada sobretudo nas orlas da serra, mais precisamente a norte, noroeste e sudoeste, assentando
em discordância sobre as Formações da Lourinhã e Montejunto (…) arenito grosseiro, caulinífero, de cor esbranquiçada, amarela e
cinzenta, apresentando intercalações argilosas e conglomeráticas e cimento calcário.” ([Fon09, p. 23]).
10

Formação de Almargem – “surge a nordeste da serra sob a forma de afloramentos dispersos de orientação NE‐SW ao longo da secção de
esmagamento da falha do Cercal. (…) sendo composta por calcários e dolomias de cor esbranquiçada.” ([Fon09, p. 23]).
11
Terra rossa – “constituída por argilas vermelhas e siltes, por vezes com grânulos ferruginosos. Considera-se ser o resultado da
acumulação dos resíduos da alteração dos calcários, embora materiais detríticos herdados de antigas coberturas dos maciços possam
também estar na sua origem.” ([Cri08, p. 34]).
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Figura 2.9: Enquadramento da Serra de Montejunto na Estremadura. Os pontos 1, 2, 3 e 4 indicam áreas
individualizadas na Plataforma Litoral, respetivamente a Plataforma de Aljubarrota, a Plataforma de São João
das Lampas, a Plataforma do Cabo Raso e a Plataforma do Cabo Espichel ([Cri08, p. 15]).

Figura 2.10: Mapa geológico da PPSM ([Fon09, p. 18]).
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Em termos tectónicos, além do grande anticlinal que constitui a parte central da Serra, existem outros
anticlinais menores, sinclinais, cavalgamentos e falhas que mostram a complexidade de acidentes existentes
na área de estudo. A título de exemplo refere-se que, segundo J.A Crispim ([Cri08]), a Serra é delimitada a norte
e a oeste pelas falhas de Rocha Forte, de Pragança e da Tojeira (Figura 2.11) e entre as duas últimas falhas
encontra-se o anfiteatro de Pragança. Na vertente sul pode observar-se a falha do Cercal e a da Serra de
Montejunto (Figura 2.11), que confere um aspeto ondulante observado a meio da encosta.

Figura 2.11: Falhas da Tojeira e da Serra de Montejunto.
A Serra de Montejunto é uma unidade de grande potencial científico, pois possui áreas de importância
geológica que podem despertar o interesse em termos de turismo cultural e de natureza. Todavia, essas áreas
são bastante sensíveis, sendo necessário um cuidado especial, tendo o visitante a obrigação de contribuir para
a preservação do ambiente natural ([Cri08]).

2.6 Geomorfologia e Hidrologia
Nesta secção analisa-se o relevo e a rede hidrográfica da PPSM, intimamente relacionados com a
secção anterior e, como tal, seguiram-se as obras de J.A Crispim ([Cri08]) e A. Fonseca ([Fon09]).
“Do ponto de vista morfológico a Serra de Montejunto domina a região onde se insere, sendo o
elemento contrastante numa região de relevo em geral rebaixado e aplanado formado nas rochas detríticas
mesocenozóicas que se estendem para a plataforma Litoral e para a Bacia do Tejo. Com a aproximação da
serra, começam a evidenciar-se os relevos que a enquadram, em resultado, não só das estruturas tectónicas
associadas ao seu levantamento, mas também das alternâncias litológicas que potenciam a erosão diferencial,
acentuando as direcções estruturais.” ([Cri08, p. 54]).
Em conformidade com A. Fonseca ([Fon09]), o maciço de Montejunto apresenta uma altitude média de
cerca de 400m e uma orientação nordeste-sudoeste, estendendo-se entre o Cercal e Vila Verde dos Francos. A
estrutura condicionante da morfologia da Serra é o anticlinal de Montejunto, uma dobra dissimétrica com três
níveis altitudinais bem demarcados da paisagem (Serra de Cima, 600 a 500m, Patamar do Espigão, 400 a 300m,
e Patamar Inferior, 300 a 200m) separados por dois degraus sucessivos.
A partir do mapa hipsométrico do território (Figura 2.12) e do mapa de declives (Figura 2.13) verifica-se
que as encostas viradas a norte e a sul, apesar de abruptas, têm aspetos diferentes. Na vertente sul o desnível
faz-se sentir de forma muito acentuada. Do lado norte a descida faz-se de uma forma mais suave. Na região do
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Penedo dos Ovos, parte mais sudoeste do território, verifica-se uma maior simetria entre as duas vertentes.
Apresenta-se igualmente o mapa de exposições da área de estudo (Figura 2.14) para complemento da
informação anterior.

Figura 2.12: Mapa hipsométrico da PPSM ([M-Hen10]).

Figura 2.13: Mapa de declives da PPSM ([M-Hen10]).
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Figura 2.14: Mapa de exposições da PPSM ([M-Hen10]).
Devido à natureza litológica da maioria das estruturas existentes na Serra, o fluxo das águas é
maioritariamente ao nível do subsolo. Contudo, verifica-se que a “presença de formas fluviais vigorosas
denunciam uma importante fase de escoamento superficial na evolução do maciço de Montejunto,
responsável pela criação de uma rede de drenagem bem organizada, atípica das regiões cársicas.” ([Fon09, p.
89]). É possível que no início da sua formação, o maciço estivesse coberto por uma espessa cobertura detrítica,
provavelmente de idade cretácica, que ao impedir a infiltração potenciou a fluência superficial das águas
pluviais, pelo que essas formas devem ser encaradas como fósseis ([Fon09]).
Elaborando uma análise à rede hidrográfica, A. Fonseca ([Fon09]) obteve quatro unidades bem
demarcadas, como mostra a Figura 2.15.
A unidade 1 (U1) “constitui o sector sudoeste da área de estudo, abarcando a fachada meridional do
anticlinal do Penedo dos Ovos e do compartimento da Serra das Neves e a oriental da Serra de Cima. A rede de
drenagem desenvolve‐se nas Formações de Montejunto, Abadia e Cabaços, à mercê do contraste litológico, da
disposição das bancadas calcárias, da rede de fracturação e da morfologia.” ([Fon09, p. 105]).
Por sua vez, a unidade 2 (U2) “desenvolve‐se na fachada setentrional do anticlinal do Penedo dos Ovos
e do Moinho do Céu. Esta unidade abarca as Formações de Montejunto, Abadia e Cabaços, estando o entalhe
da rede de drenagem condicionado, tal como no caso anterior, pelo contraste litológico, pela disposição das
camadas, pela rede de descontinuidades e pela morfologia.” ([Fon09, p. 106]).
A unidade 3 (U3) “abrange o sector ocidental dos compartimentos da Serra de Cima, do Espigão e
Inferior. A rede de drenagem desenvolve‐se na sua grande maioria nos calcários corálicos da Formação de
Montejunto, ficando os sectores a jusante na dependência das formações sedimentares do Jurássico superior e
Cretácico.” ([Fon09, p. 107]).
Finalmente, a unidade 4 (U4) estende-se ao longo da fachada oriental do maciço de Montejunto e
desenvolve‐se nos compartimentos da Serra de Cima, do Espigão e Inferior. “A litologia calcária da Formação
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de Montejunto domina em toda a extensão da unidade, ficando apenas os sectores orientais e setentrionais no
domínio das formações detríticas do Paleogénico, Miocénico, Formação da Lourinhã e Cretácico.” ([Fon09, p.
109]).

Figura 2.15: Rede hidrográfica da PPSM ([Fon09, p. 104]).

2.7 Ação Antrópica
Desde há muito que a área de estudo é alvo de ação antrópica, confirmada pelos espólios
arqueológicos coletados, nomeadamente em grutas e nos castros da Serra de Montejunto. A recolha
arqueológica na Serra começou em 1880 ([CG95]). Alguns espólios já se encontram em museus,
designadamente no Museu Nacional de Arqueologia e Etnografia, no Museu dos Serviços Geológicos de
Portugal e no Museu da Câmara Municipal do Cadaval. No entanto, ainda existem materiais por estudar e
divulgar ([Gon90]).
Devido à sua natureza calcária, o maciço apresenta um conjunto de cavidades cársicas em toda a sua
extensão, de elevado interesse do ponto de vista geológico, arqueológico, paleontológico e biológico, não só
por terem sido ocupadas pelo Homem, desde os tempos mais longínquos, como provam as inúmeras estações
pré-históricas subterrâneas, como pela comprovação da existência de diversas espécies animais que vão
desde os atuais morcegos ao remoto urso-das-cavernas ([BA02]). Os mesmos autores referem, ainda, que em
Montejunto devido aos testemunhos recolhidos podem citar-se, entre outras, as grutas da Salvé Rainha, Bom
Santo, Fontainhas, Buracos Mineiros (Figura 2.16), Furadouro, Covão das Pias, Rocha Forte, Charco e Pragança,
que serviram de locais de abrigo, habitação, culto e necrópole. Destas, a título de exemplo, destaca-se, de
acordo com C. Duarte ([Dua98]), o Algar do Bom Santo, descoberto em 1993, que representa uma das mais
importantes necrópoles neolíticas em gruta, a nível europeu, ocupado por um período de cerca de 500 anos
durante o Neolítico Final (segundo e terceiro quartéis do IV milénio a.C.). Por sua vez, segundo E.C. Serrão et al.
([SMM05]), a Gruta Rochaforte II, reconhecida em 1984, situada a cerca de 900m a Sudeste de Rocha Forte e a
uma altitude de aproximadamente 290m, corresponde a uma necrópole da fase pré-histórica da Estremadura,
situada no Neolítico antigo (cerca de 5000 – 3400 a.C.). Trata-se de uma gruta de dimensões reduzidas, cujo
espólio revela os rituais funerários da população que a utilizou.
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Figura 2.16: Pormenor da Gruta dos Buracos Mineiros.
Na área de estudo há três castros: Pragança, Rocha Forte e São Salvador, sendo o primeiro o mais
importante, devido ao espólio encontrado, que abrange as Idades do Cobre, do Bronze, do Ferro e ainda a
época romana ([Gon90]). Fica situado na Relva do Castelo, Bico da Vela, local sobranceiro à aldeia de Pragança
(Figura 2.17), atingindo a cota máxima de 334m de altitude. Segundo J.L. Gonçalves ([Gon90–92]), foi
descoberto em 1893 e escavado em três grandes fases: a primeira por José Leite de Vasconcellos (1895, 1905 e
1915), a segunda por Leonel Trindade (anos 30) e a terceira pelo autor (1988 e 1990) e, ao que tudo indica, além
do poder defensivo tinha uma função sagrada ligada ao culto.

Figura 2.17: Pormenor do Castro de Pragança.
Relativamente ao período romano, os vestígios recolhidos, mais escassos e relacionados com
pequenos núcleos populacionais, consistem em algumas moedas, fragmentos de cerâmica e utensílios de
tecelagem, entre outros, alguns dos quais retirados do Castro de Pragança ([CG95]).
Os vestígios arqueológicos e toponímicos da presença árabe também são parcos. Todavia, pode
referir-se a existência dos topónimos muçulmanos Avenal e Cercal ([CG95]).
A partir de meados do século XIII, com a conquista definitiva do espaço nacional, estavam criadas as
condições para a intensificação do povoamento no território e desenvolvimento económico do país. Assim, a
“paisagem transformou-se subjugada ao esforço modelador do homem, que na luta incessante para dominar
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uma Natureza que se apresentava contingente e rebelde, disseminou a sua gente polvilhando a paisagem
estremenha com os tons alvos dos pequenos casais que foram surgindo.” ([CG95, p. 64]).
Durante os séculos XV e XVI, os monteiros reais nomeados pelos monarcas eram os responsáveis pela
densa manta florestal da Serra de Montejunto ([CG95]). “Os monarcas não descuravam assim uma importante
fonte de riqueza que necessitava de protecção face às constantes incursões por parte das populações locais
ou, até, da própria cobiça dos proprietários senhoriais.” ([CG95, p. 68]).
Entre os séculos XVI e XIX verificou-se um significativo crescimento demográfico e, como tal, foram
necessários novos espaços de cultivo, geralmente à custa dos baldios do povo. As zonas mais declivosas com
extensas áreas de matos eram usadas para a caça e pastoreio ([CG95]). No século XVIII afirmava-se que na
Serra havia “bastante caça de perdizes, coelhos, lebres e alguns porcos monteses. A serra de Montejunto
conservava ainda nesta época o aspecto bravio que hoje, decorridos mais de dois séculos de sucessivos
arroteamentos e florestações, praticamente desconhecemos (…).”([CG95], p. 82).
Segundo informação referida em [CG95], em 1824 alguns dos moradores de Pragança solicitaram ao
rei que lhes fosse legalizado o arroteamento de uma área de cerca de 15ha, de que se tinham apropriado
indevidamente. Alegaram que as terras disponíveis eram insuficientes e que o cultivo das fazendas pedidas
não prejudicava os particulares que se serviam dos baldios da Serra. A Câmara do Cadaval discordava deste
pedido, na medida em que considerava que a Serra “devia conservar-se baldia pois era nela que muitos
lavradores e seareiros pastavam os gados de consumo e de lavoura e obtinham lenha para fazer estrumes,
aquecer as casas e cozinhar. Caso o pedido fosse atendido, temia-se que viesse provocar desordens entre os
pretendentes às courelas e os moradores das povoações vizinhas que utilizavam os baldios da serra.” ([CG95,
p. 83]). Mesmo assim, a autorização foi concedida, alegando-se que a área pedida era muito pequena e não se
colocava em risco o pasto para os animais nem a obtenção de lenhas.
Progressivamente, as alterações foram-se sucedendo e, no início da década de setenta, do século
passado, já existiam grandes manchas de eucaliptal, sobretudo na parte norte da Serra. O pinheiro-bravo
estava a norte do Casal da Ramada e entre as Barreiras Vermelhas e as Fontainhas. O pinheiro-manso
localizava-se no Arieiro e na encosta sobranceira às aldeias da Tojeira e do Pereiro. O pinheiro-de-alepo
distribuia-se entre as Fontainhas e a Bicha e também existia em Cabanas de Torres ([CG95]). Os mesmos
autores mencionam que a presença de grandes manchas de pinhal, particularmente de pinheiro-bravo, se
deve à reflorestação efetuada a partir do início do século XX. Referem ainda a proposta, de 1984, para a
constituição de uma Reserva Ecológica Educativa com a existência de castanheiros, carvalhos e sobreiros,
embora em manchas reduzidas. Na proposta citada é também realçada a riqueza faunística única da Serra,
com vários mamíferos, entre os quais se refere a raposa, a geneta, o texugo, o coelho-bravo e a lebre. As
recolhas arqueológicas provam que, em tempos pré-históricos, existiram “outros exemplares da fauna
quaternária: ursos, hienas, panteras, linces, cavalos, veados, cabras selvagens, além de diversas espécies de
aves.” ([CG95, p. 30]).
Relativamente à avifauna, a mesma proposta refere “a existência na serra de Montejunto de setenta e
cinco espécies (…) É também de salientar a importância que a serra assume em termos ornitológicos enquanto
fazendo parte do alinhamento montanhoso de Estrela-Lousã-Aire-Candeeiros-Montejunto (…) corredor de
passagem de espécies migratórias” ([CG95, p. 30]).
Todavia, de acordo com informação mais recente referida em [Sil99], a Serra de Montejunto tem sido
palco de diversas alterações, provocadas, entre outras, pela monocultura do eucalipto, caça, fogos, extração
de inertes e pressão humana, que destruiram e descaracterizaram os seus valores naturais, colocando em risco
a estabilidade da sua fauna, consideravelmente rica quando comparada com a das regiões limítrofes. Neste
território conhece-se, segundo o autor, mais de uma centena de espécies nidificantes e migradoras e várias
espécies de mamíferos, répteis e anfíbios. Relativamente aos invertebrados, o destaque vai para as borboletas.
Na área de estudo, concretamente na aldeia da Tojeira, existe um centro de recuperação de animais selvagens.
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Na secção seguinte, relacionada com a toponímia, constata-se a ligação entre a população e a sua
fauna, de onde se destacam os nomes: Outeiro da Bicha, Penedo dos Ovos (Figura 2.18) e Picoto da Texugueira.

Figura 2.18: Marco geodésico de Penedos dos Ovos e um dos moinhos do Alto da Lagoinha.
O marco geodésico de Penedos dos Ovos está localizado nas proximidades dos moinhos do Alto da
Lagoinha. Beneficiando das características geomorfológicas da Serra e aproveitando os ventos, subsistem
vários moinhos que desempenharam a sua função ao longo dos tempos. São de alvenaria e relativamente
baixos, como se observa na figura. Alguns foram recuperados, mas outros encontram-se degradados, como é o
caso dos do Barreiro Pequeno. Em 2012, a população e diversas associações conseguiram travar a instalação
de um parque eólico – Parque Eólico do Cercal – que previa a colocação de 17 aerogeradores em plena
paisagem protegida, alegando que este colocaria em risco a flora e os habitats naturais e seminaturais
protegidos, assim como algumas espécies de fauna, especialmente: o morcego-de-ferradura-mourisco, o
morcego-de-ferradura-mediterrânico, o morcego-rato-pequeno e a águia-de-bonelli.
Na área de estudo existe património construído religioso e civil, do qual se destaca a Capela de Nossa
Senhora das Neves, o Convento Dominicano (Figura 2.19) e a Real Fábrica do Gelo. Segundo D. Santos
([San05]), a Capela de Nossa Senhora das Neves já existia no início do século XIII e está relacionada com o
Convento Dominicano que se encontra na sua proximidade. É um local de romarias desde os tempos
medievais; hoje realiza-se a romaria em devoção à Nossa Senhora das Neves, a 5 de agosto, cuja imagem da
Senhora com o Menino ao colo a segurarem uma maçã ou romã é símbolo de fecundidade.
O Convento Dominicano fundado por Frei Soeiro Gomes, em 1218, foi o primeiro Mosteiro da Ordem de
São Domingos em Portugal e funcionou, desta forma, quase 10 anos. Devido ao clima agreste foi transferido
para junto de Santarém, passando as instalações do convento a serem utilizadas para correção dos frades
([Car09]). Em 1721 foi entregue a Frei Manuel da Assunção, responsável pela reestruturação na prática
dominicana pretendendo o regresso às ideias originais da ordem, estabelecendo-se a Reforma da Serra de
Montejunto. Iniciaram-se as obras de construção de um segundo convento, junto à Ermida de São João
Baptista (com azulejos alusivos à vida do Santo que a denominou), cujas obras foram mandadas parar em
1765, provavelmente pelo Marquês de Pombal. Nessa mesma data, o abandono do primeiro convento levou à
ruína do mesmo e, para segurança, foram demolidas as paredes em mau estado ([Car09]). Outros autores, J.L.
Gonçalves e E. Carvalho ([GC06]), discordam destes pressupostos, na medida que consideram que o atual
Convento dos Dominicanos, ao lado da Capela de Nossa Senhora das Neves, é posterior a 1623 e que a data de
1218 se refere a um convento medieval contíguo à capela, cujas pedras serviram para edificar este convento
seiscentista. Todo o espólio encontrado e devidamente estudado enquadra-se, preferencialmente, nos finais
do século XVII e inícios do século XVIII ([GC06]).
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Figura 2.19: Capela de Nossa Senhora das Neves e ruínas do Convento Dominicano.
A Real Fábrica do Gelo da Serra de Montejunto (Figura 2.20) está classificada como monumento
nacional desde 1997 [Dec67/97]. Foi construída em 1741, reedificada e ampliada em 1782, propriedade de
Julião Pereira de Castro, para a produção e armazenamento de gelo que era transportado para Lisboa. Cessou
funções no final do século XIX ([San05]). A fábrica apresenta três grandes áreas de funcionamento, extração de
água – poços, casa da nora e tanque reservatório; fabrico do gelo natural – tanques de fabrico do gelo ou
geleiras e armazenamento e expedição do gelo – complexo de três silos [Fol09]. A produção do gelo destinava-se a Lisboa para abastecer a corte e alguns cafés, nomeadamente o Martinho da Arcada, localizado no Terreiro
do Paço, que funciona atualmente como café-restaurante.

Figura 2.20: Real Fábrica do Gelo da Serra de Montejunto.
Como parte integrante da Real Fábrica do Gelo, foi construído, no século XVIII, o forno de cal (Figura
2.21) exercendo a função de fornecimento de cal para a construção e manutenção da fábrica. Mesmo após a
cessação da fábrica, o forno continuou a produzir cal para as casas de Pragança até meados do século XX. Este
e outros fornos de cal da Serra tinham como vantagem o fácil acesso à matéria-prima, calcário, e ao
combustível, matos usados como lenha. Foi limpo, estudado e valorizado em 2003 [Gon09].
Atualmente a PPSM é o resultado das alterações que as diversas civilizações impuseram sobre os
ecossistemas naturais. Possui alguns aglomerados populacionais dispersos a cotas mais baixas e casais
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isolados em cotas mais altas. A agricultura sempre teve um papel determinante e, ainda hoje, a Serra é
explorada por alguns proprietários para esse fim. Há uma pedreira a laborar na zona de Rocha Forte.
Se se considerarem os dados do Sítio ([RCM115-A/08]), pode referir-se que os sistemas florestais
(2927ha) dominam e são ocupados sobretudo por matos. Devido aos incêndios de 2003 e 2005, o coberto
arbóreo sofreu grande declínio e é composto principalmente por eucaliptos, pinheiros-bravos e carvalhos. O
uso agrícola (842ha) encontra-se predominantemente no sopé da Serra estendendo-se até meia encosta, onde
a vinha se destaca na vertente sul e os pomares (macieiras e pereiras) pelo sopé da vertente norte. Os cereais
têm vindo a ser abandonados.

Figura 2.21: Forno de cal da Real Fábrica do Gelo da Serra de Montejunto.
Há um conjunto de atividades lúdicas que se podem praticar na área de estudo, onde em [GCF+00] se
sugere: pedestrianismo (percorrer a pé um determinado percurso, promovendo-se a observação do meio
natural e a sensibilização para a sua proteção), espeleologia (se acompanhado por técnicos credenciados),
BTT, escalada (devido à época de reprodução de algumas aves, não deve ser praticada de fevereiro a julho e é
indispensável ser acompanhada por técnicos credenciados), campismo (parque de campismo rural, no Arieiro),
observação de aves, observação astronómica, asa delta/parapente (essencial acompanhamento por técnicos
credenciados) e fotografia. São inúmeros os motivos paisagísticos, faunísticos, florísticos e históricos existentes no território.

2.8 Estudo Toponímico
2.8.1 Enquadramento
No âmbito da caracterização do território e inventariação da flora da PPSM, constatou-se que alguns
dos nomes geográficos se relacionam com a vegetação da área. Desta forma, realizou-se o levantamento
toponímico destacando-se, sempre que possível, os topónimos relacionados com o coberto vegetal da zona
em estudo, os fitotopónimos.
Foi J.L. Vasconcellos, principalmente após o início do séc. XX, o grande responsável pelo estudo da
toponímia, em Portugal ([Nab08]). Segundo este autor ([Vas87–89, p. 45]) “A ONOMATOLOGIA occupa-se do
estudo da origem e alterações (no sentido e na fórma) dos nomes proprios; como estes se referem geralmente
a locaes e a pessoas, d’aqui o poder dividir-se a ONOMATOLOGIA em TOPONYMIA e ANTHROPONYMIA”. Para
este estudioso, “é no estudo das localidades (ou Toponímia) que melhor se vê como a linguagem depende
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destas. Há nomes que provêm dos de animais extintos, …. Nomes que designam plantas que tiveram o seu
habitat em um sítio, e depois por moléstias ou outras razões desapareceram, como Souto, ao pé de Guimarães;
souto significa geralmente mata de castanheiros, e já hoje lá não há esta árvore.” ([Vas28, p. 227]).
Para A. Melícias e A. Corrêa ([MC10, p. 5]), “a toponímia é o ramo da onomástica dedicado aos nomes
de lugares, articulando conhecimentos linguísticos, históricos, arqueológicos, antropológicos e geográficos. O
seu estudo permite assim aprofundar conhecimentos sobre o passado de um determinado território, a sua
flora, fauna, a sua população, a sua economia, as personalidades que se destacaram em determinados
momentos, etc.”. Por sua vez, a fitotoponímia é um poderoso instrumento de trabalho, permitindo conhecer as
características da paisagem atual e da mais antiga ([ARC10]).
Todavia, não se conhecem ensaios desta natureza relativos à superfície em estudo. Contudo, há
registos respeitantes ao Cadaval, concelho que integra a maior parte da área da PPSM. Destes, destaca-se P.F.
Costa e H.S. Galante ([CG95, pp. 66 e 67]) referindo que “o levantamento dos fitotopónimos da área
actualmente abrangida pelo concelho do Cadaval permite avaliar as espécies arbóreas e arbustivas que
outrora cobriam o território. (...) Do total de trinta topónimos relacionados com a cobertura vegetal, treze
referem-se a espécies arbustivas e os restantes dezassete a espécies arbóreas.” Existe, também, um estudo
toponímico sobre a vila do Cadaval, referido em [MC10], incidindo na área urbana.
Apesar de ser uma disciplina relativamente recente, existem em Portugal diversos estudos relativos à
toponímia, no geral, mas raros são aqueles que se dedicam à fitotoponímia, em particular. Destes, destacam-se as análises de A.B. Alves et al. ([ARC10]) e J.J. Nunes ([Nun20]). Para este último autor “as plantas que mais
abundavam ou o arvoredo que em maior quantidade se encontrava nos arredores dos sítios habitados deviam
ter exercido influência bastante notável na sua nomenclatura e sido um dos factores que mais contribuíram
para dar aos lugares os seus nomes” ([Nun20, pp. 5 e 6]). Tendo em conta o presente levantamento,
evidenciam-se, também, os estudos de G. Navaza ([Nav06]), G.B. Cruz et al. ([CG-TM09]) e M. Zamariano
([Zam10]).
Para a PPSM não são conhecidos levantamentos toponímicos. Porém, considera-se que a análise dos
topónimos inventariados proporcionará, certamente, um melhor conhecimento da PPSM, uma vez que os seus
fitotopónimos destacam o coberto vegetal e, nalguns casos, podem mesmo ajudar a reconstituir a vegetação
de outrora, hoje praticamente inexistente, restringindo-se a pequenos resquícios, essencialmente devido às
constantes e continuadas alterações que o Homem impôs nestas superfícies.

2.8.2 Metodologia
Para a concretização do estudo toponímico da PPSM, utilizaram-se dados recolhidos: nas folhas
números 351, 362 e 363, da Carta Militar de Portugal, à escala de 1/25 000 ([IGE70–71]); no Instituto Geográfico
de Portugal; na bibliografia citada e em entrevistas não estruturadas a elementos da população local.
Este levantamento foi efetuado em cartas militares de 1970 e 1971, uma vez que foram a base para a
delimitação da área protegida, em 1999, e estão de acordo com as informações constantes no portal do
Instituto Geográfico de Portugal (http://scrif.igeo.pt/asp/toponim.asp).
Os topónimos obtidos necessitaram de ser agrupados em classes. Neste sentido, várias classificações
foram encontradas, contudo a mais objetiva, embora muito pormenorizada, pareceu ser a de J.L. Vasconcellos
([Vas19] e [Vas31a]), em que surgem vinte e uma categorias de nomes (hidrografia, agricultura, meteorologia,
caça, caminhos, campos, natureza do solo, configuração do terreno, rochas, fauna, flora, construções civis e
religiosas, história, indústria, instituições sociais, lume, milícia, nomes próprios de pessoas e alcunhas,
povoações ou arredores, religião e congéneres, cemitérios). Como é uma classificação muito detalhada, criou-se, a partir dela, uma tipologia com seis categorias, mais abrangentes como mostra a Tabela 2.6. No último
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grupo, foram colocados os topónimos para os quais não se encontrou a causa do nome ou que não se integram
nas primeiras cinco categorias.
Para os fitotopónimos encontrados, designou-se, sempre que possível, o nome vulgar, o nome
científico e a família botânica, de acordo com a metodologia seguida para identificação dos taxa que integram
o elenco florístico no capítulo seguinte.
Tabela 2.6: Classes dos topónimos.
Categoria
I
II
III
IV
V
VI

Tipologia
Flora e vegetação (fitotopónimos)
Fauna
Estruturas físicas naturais: astros, água, rochas, solo e configuração do terreno
Estruturas físicas construídas: edificações civis e religiosas, caminhos e povoações
Nomes de pessoas/proprietários e religiosos, habitantes de outros locais
Outros casos

Finalmente os topónimos encontrados, após classificação, foram analisados face à sua
representatividade por categoria toponímica. A relação dos fitotopónimos com a vegetação da PPSM será
demonstrada, após a caracterização da flora e vegetação deste território, no Capítulo 4.

2.8.3 Levantamento Toponímico
Com a inventariação efetuada obtiveram-se 71 topónimos para a PPSM, aos quais se juntaram os
nomes Cercal e Vila Verde dos Francos, devido às suas localizações de referência indicativas, respetivamente,
dos extremos nordeste e sudoeste da zona estudada (Figura 2.22). O primeiro testemunha, ainda, a existência
de vegetação de grande valor, uma vez que indicia a presença de bosques dominados pelo género Quercus
nestas superfícies.
Os 73 nomes, não repetidos, careciam de classificação e, por isso, foi necessário encontrar-se um
sistema adequado para essa divisão. Assim, pretendeu-se destacar os fitotopónimos e consideraram-se, neste
grupo não só os que derivam diretamente de um tipo de planta ou formação vegetal, como por exemplo
Pereiro ou Cercal, mas também aqueles cujo nome está, de alguma forma, relacionado com o reino vegetal, tal
como Casal da Ramada.
Os dados recolhidos, expressos na Tabela 2.7, indicam para cada nome geográfico o tipo de topónimo,
o número da carta militar onde se insere, o concelho a que pertence, o grupo no qual foi introduzido, as fontes
bibliográficas e as explicações que levaram à sua classificação, exceto nos casos em que essa avaliação se
considerou demasiado evidente. A última coluna foi preenchida, quando possível, com as designações
relacionadas com flora e vegetação, indicando-se o nome vulgar, o nome científico e a família.
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Figura 2.22:
2.2 Localização dos topónimos na PPSM.
Tabela 2.7:
2. Topónimos e respetivas categorias toponímicas.
Topónimos
Achada

Tipo – Carta militar

Categoria

Concelho

toponímica Explicações/observações

Fontes bibliográficas

REG – 363
Cadaval

III

Designação comum/
científica/Família

“Do lat. (a-)planata.” [Vas31b, p. 9].
“Do lat. planãta.” [Mac93, p. 41].
Segundo A. Coelho (1909 em M.L. Azevedo [Aze05, pp.
497 e 498]), “Achada e o diminutivo Achadinha,
Achadinha
derivados do latim PLANU, nomes antigos formados
num período em que ainda não se tinha verificado a
queda de -N-, isto é, antes do fim do século XII.”.

Alto da
Lagoinha

MOI – 362
Cadaval

III

A primeira denominação, Alto, está relacionada com a
configuração da zona e a segunda, de acordo com L.
Chaves [Cha56, p. 53], refere-se
se a “… águas paradas,
permanentes ou provocadas pelas chuvas e
inundações …”.

REG – 363
Cadaval
CAS - 363
Cadaval
POVI – 362
Cadaval

III

“Do lat. arenariu, lugar onde há areia.” [Mac93, p. 156].

III

“Do lat. arenariu, lugar onde há areia.” [Mac93, p. 156].

I

P.A. Ferreira [Fer07, p. 352] referindo-se
se à substituição Avelaneira/aveleira
de letras em diversas palavras escreve “Avelleira
Avelleira, Corylus avellana L.
Avelleiras, Avelellas por Avelleirellas; Avellões por Betulaceae
Avelleirões; Avellosa e Avelloso por Avellanosa e
Avellanoso supra; - Avenal e Aveneda por Avellal e
Avelleda, …”. Mais tarde [Fer15a, p. 478],, refere
“Confronte-se
se Avellal e Avenal, Avelleda e Aveneda, etc.
… são formas do mesmo nome…”.

(Moinhos do)

Areeiro
Arieiro
Avenal

J.L. Vasconcellos [Vas31a, p. 318] redige “… Avenal, de
avenalal por avelanal, … ”.
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O mesmo autor menciona [Vas31a, pp. 401–403], ainda,
“Em latim existiam várias palavras, que diferindo entre
si apenas na terminação e no género, significavam,
conforme isso, plantas ou partes de plantas (frutos,
flores, etc.), por exemplo: … pirus «pereira», pirum
«pera»; …. Outras palavras tinham ao mesmo tempo as
duas significações: córylus «aveleira» e «avelã»; ficus
«figueira» e «figo»; … Finalmente, córylus desapareceu,
pelo menos no uso geral, e substituiu-se-lhe
abellanaria e abelana (nux), palavras cujo étimo está
em Abella, nome de uma cidade da Campania, onde a
respectiva árvore abundava, e era de óptima
qualidade, como ainda hoje.”.
Também J.P. Machado [Mac93, p. 191] confirma “De
Avelanal.”.
Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].

CAS – 363
Vermelhas (Casal Cadaval
das)
Barreiras

III

R. Bluteau [Blu12, p. 55] escreve “Barreiro ou barreira
de tirar barro … foi chamado hum lugar de Roma, em
que havia muito barro. … A Ribeira era chea toda, de
Barreiras vermelhas. Barros …”.
Segundo a informação recolhida na Infopédia
(http://www.infopedia.pt/toponimia/barreiro), Barreiras derivam “De barreiro, lugar de onde se extrai barro.
… Existem os derivados Barreira e Barreiras (muitas
vezes com acréscimos identificadores, como Barreira
Alva, Barreiras Ruivas, etc.) … ”.

Barreiro
Pequeno
(Moinhos do)

MOI – 363
Cadaval

III

R. Bluteau [Blu12, p. 55] escreve “Barreiro ou barreira
de tirar barro … foi chamado hum lugar de Roma, em
que havia muito barro. … A Ribeira era chea toda, de
Barreiras vermelhas. Barros …”.
J.L. Vasconcellos [Vas31a, p. 149] considera Barreiros
como proveniente “… da natureza do solo …”.
Segundo a informação recolhida na Infopédia
(http://www.infopedia.pt/toponimia/barreiro), Barreiro
deriva “De barreiro, lugar de onde se extrai barro.”.

BICHA

VG – 363
Cadaval

II

J.P. Machado [Mac95a, p. 428] menciona que “A forma
feminina bisha e bicha designava geralmente os
animais de corpo comprido, como minhoca, lombriga,
…”.

Bicha (Outeiro

MTE – 363
Cadaval

II

J.P. Machado [Mac95a, p. 428] menciona que “A forma
feminina bisha e bicha designava geralmente os
animais de corpo comprido, como minhoca, lombriga,
…”.

CAS – 363
Alenquer
(Casal do)
Cabeço do Velho MTE – 363
Cadaval
(Picoto do)

V

da)

Bom Santo

III

P.A. Ferreira [Fer07, p. 351] refere “… cabeço – outeiro,
sitio alto.”.
J.L. Vasconcellos [Vas28, p. 382] relacionando
imaginação e linguagem, referiu “Falando da parte alta
de um monte, dizemos cabeça, ou na forma masculina
(derivada) cabeço; …”. O mesmo autor [Vas31a, p. 462]
enumera “Nomes referidos à configuração do solo, por
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exemplo, Cabeça, Cabeço, …”.
Segundo P.A. Ferreira [Fer15a, p. 30] “… picoto, sitio
alto, a modo de pico, outeiro, cimo agudo d'um
monte.”.
Finalmente, Picoto, também mencionado em J.A.
Crispim [Cri08, p. 101], “… é utilizado para designar um
cume aguçado, onde a rocha calcária forma pequeno
promontório donde se domina a paisagem em redor.”.
Carvalhal

CAS – 362
Cadaval

I

Para J.J. Nunes [Nun20, p. 15] “De uma raiz carb-, …, Carvalho
proveiu carvalho, que, ou só, em ambos os géneros e Quercus spp.
números, ou acompanhado dos sufixos -ada, -al … e Fagaceae
ainda dos diminutivos em -inho, deu grande
contingente para a toponímia, deduzindo-se de tal
frequência a abundância da árvore em todo o país,
facto que ainda hoje se verifica.”.
Conforme J.P. Machado [Mac93, p. 363] é “… derivado
de carvalho.”.
Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].

Casal da Serra
(Moinhos do)
Casal Nordeste
(Moinhos do)
Cercal

MOI – 362
Cadaval

IV

“Lugarejo de poucas casas; pequena aldeia …” [LL81a,
p. 489].

CAS – 362
Alenquer

IV

“Lugarejo de poucas casas; pequena aldeia …” [LL81a,
p. 489].

SF – 351
Cadaval

I

Para J.L. Vasconcellos [Vas87–89, p. 240] “O latim Carvalho
quercus (carvalho), por meio de suffixos -ada, -osa, -al, - Quercus spp.
eira, -edo, -eda, tão vulgares na nossa língua, deu: Fagaceae
CERCADA, CERCOSA, CERCAL, CERQUEIRA, CERZEDA.” O
mesmo autor, posteriormente [Vas19, p. 198], escreve
“… nomes provenientes da flora: Cercal”. Refere,
também [Vas31a, p. 142], “Cercal e Cerqueira, que tem
por base quercus; …”.
Segundo J.J. Nunes [Nun20, pp. 35] “O quercus com as
suas variadas espécies é árvore tambêm bastante
vulgar no nosso país, não admira pois que o seu nome
tenha fornecido material para denominar várias
povoações, … Cercal, Cercosa, …”.
De acordo com J.P. Machado [Mac93, p. 391] tem
origem a partir do latim quercu- “carvalho”. O mesmo
autor [Mac95b, p. 118] acrescenta “… de quercu(carvalho)-→cerquu- → cerquale- → Cercal.”.
M.L. Azevedo [Aze05, p. 278] considera “… Cercal (<
QUERCU), …”.

MOI – 363
Malveiro (Moinho Cadaval
do)

Cerro do

CÉU (MOINHO
DO)
Charco

III

J.L. Vasconcellos [Vas28, p. 383] considera “… cerro,
«outeiro prolongado».”.
Por seu lado, para J.P. Machado [Mac93, p. 930]
Malveiro é um “… derivado não registado de malva”.
Segundo J.J. Nunes [Nun20, p. 27] “Da malva são
rebentos: … Malveiro, …”.

VG – 362
Cadaval

III

POV – 363
Cadaval

III

Para J.L. Vasconcellos [Vas31b, p. 14] “O nosso lexico
geral e, concomitantemente, a nossa toponímia são do
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mesmo modo ricos de nomes relacionados com outros
elementos da nossa hidrografia: … Fontainha &
Fontainhas; …; Lagoa, …, também charco, …, lodaçal,
atoleiro.”.
“Charco e charca, sinónimos de «lodaçal, atoleiro».”
[Pie48, p. 321].

Chineira
(Moinho da)
Chorão (Casal
do)

MOI – 362
Cadaval

VI

A. Bivar [Biv48, p. 710] refere apenas Chineiro, “Que
anda endinheirado.”.

CAS – 362
Alenquer

I

Para J.J. Nunes [Nun20, p. 43] “A flor acha-se Chorão
representada por Chorente, Chorido e Chorim. … Salix spp.
Chorão, que igualmente entra na toponímia, assim Salicaceae
como Chorosa, se podem ter provindo de flor, podem
também derivar de plorare ou chorar …”.
A. Coutinho [Cou13, p. 158] cita “Salgueiro chorão.”.

COSTA

VG – 362
Cadaval

III

Segundo P.A. Ferreira [Fer15b, p. VII] este topónimo foi
tirado “… das condições geográficas …”.
Posteriormente J.L. Vasconcellos [Vas28, p. 382],
relacionando imaginação e linguagem, considerou “…
um declive costa ou encosta …”. O mesmo autor
[Vas31a, p. 462] enumera “Nomes referidos à
configuração do solo, por exemplo, Cabeça, Cabeço,
Colo, Garganta, Mamas, Lombo, Lomba, Costa, Encosta,
Espinhaço, Rabo, ao que pode juntar-se a expressão
propositiva sopé, o que tudo como que representa um
monstro reduzido à cabeça, ao tronco, à cauda e aos
pés; rudimento de um mito naturalístico.”.

Cruz (Penha da)

REG – 363
Alenquer

IV

“Topónimo frequente em Portugal; locais onde em
tempos se erguiam cruzes em adros, praças,
cemitérios, locais de assassínios, etc.” [Mac93, p. 476].

Cruz de Pedra

REG – 363
Cadaval

IV

“Topónimo frequente em Portugal; locais onde em
tempos se erguiam cruzes em adros, praças,
cemitérios, locais de assassínios, etc.” [Mac93, p. 476].

Emissor de

ANTA – 362
Alenquer

IV

ESPIGÃO

VG – 363
Cadaval

III

Esquadra n.º 11

CAS – 363
Cadaval
REG – 363
Cadaval
CAS – 362
Alenquer

IV

Montejunto da
RTP

Farinho (Monte)
Fetal
(Casal)

C. Figueiredo [Fig96, pp. 1052 e 751] refere que é
sinónimo de “Cumeeira”, sendo esta, por sua vez, “… a
parte mais alta … da montanha.”.

VI

Não se encontrou justificação para este nome.

I

Segundo P.A. Ferreira [Fer15a, p. 123] “… fétal – campo Feto
ou bosque de fétos, …”.
Pteridium aquilinum
(L.) Kuhn
J.J. Nunes [Nun20, pp. 21 e 22] escreve “O filictum
Dennstaedtiaceae
latino ou o feto português, já por si, já pelos seus
derivados, deu um contingente importante para a
toponímia, como se vê em: Feto, Feital, Feitada, Fetal,
…”.
Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].

Figueira (Vale)

REG – 362

I

“Ficus, …, manteve-se na forma figo, e à árvore deu-se Figueira

35

CAPÍTULO 2. APRESENTAÇÃO DO TERRITÓRIO
Cadaval

o nome de figueira.” [Vas31a, pp. 402 e 403].
Para J.P. Machado [Mac95c, p. 46] “… deriva de figo + eira.”.

Ficus carica L.
Moraceae

Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].
Fontainhas

CAS – 363
Cadaval

III

J.L. Vasconcellos [Vas31a, p. 463] considerou que “Da
hidrografia vieram: Lagoa, Fontainhas, …”.

Foroana (Casais

POV – 362
Alenquer

VI

Não se encontrou justificação para este nome.

SF – 362
Alenquer

V

“… foi chamada V.ª Verde dos Francos, por ter sido
povoada por um fidalgo francez dos que tinham
ajudado a el-rei D. Affonso Henriques na tomada de
Lisboa, o qual lhe deu esta terra em premio de seus
serviços.” [Bap76, p. 374].

REG – 351
Cadaval

I

“Aparece também entre nós com frequência o fraxinus
dos romanos ou seja o actual freixo português, de aí a
variedade das suas formas na toponímia; assim, …,
temos: Freixial, …, Freixieiro, …” [Nun20, p. 22].

da)
Francos (Vila
Verde dos)

Freixieiro

Freixo
Fraxinus angustifolia
Vahl
Oleaceae

“Do lat. fraxinariu- – de freixo.” [Mac93, p. 671].
M.L. Azevedo [Aze05, p. 278] escreve “… latim FRAXINU
‘freixo’, bastante representado na toponímia: Freixede,
Freixiosa, Freixeiro, Freixieiro, Freixianda e Freixiana …
são nomes que designam locais abundantes em
freixos.”.
Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].
Furadouro

REG – 363
Cadaval

III

Deriva do aspeto do local, já no século XV referia-se que
“os que escaparão fugirão para hum lugar que dizem
furadoiro.” [Mac93, p. 679].

Furnas (Picoto

MTE – 362
Cadaval

III

“Conca, Concão, Cancela (séc. XI) … - do lat. concha,
metaforicamente; Cova, Covas, Covão, Covela. Ás vezes
Cova significa «furna» ou «gruta».” [Vas31b, pp. 19 e
20].

CAS – 362
- Florestal (Casa Alenquer

V

das)

Guarda-

do)
Guardinhas

REG – 351
Cadaval

I

Só se encontrou Guardinhos e, acerca deste nome, em Cardo
P.A. Ferreira [Fer15a, p. 423], lê-se “… Guardilho por Asteraceae
Guardinho, de Gardinho por Cardinho ou Cardalinho;
Guardinhos por Cardinhos, Cardalinhos ou Cardainhos,
…. Todas estas e outras muitas povoações nossas
tomaram o nome dos cardos, planta arbustiva, mas
muito prolifica na onomastica portugueza”. O mesmo
autor [Fer15b, p. 441] refere “Guardinhos por
Gardinhos, vem Cardinhos ou Cardalinhos, cardos ou
cardaes pequenos, …”.
Em J. Santos [San04a, p. 24] encontra-se “Cardo –
– Guardal, Cardia.”.

Janota (Casal
do)
Lapa
(Penha da)

CAS – 363
Alenquer

V

REG – 362
Cadaval

III

“Concavidade na costa do monte, pouco profunda.”
[Blu16, p. 38].
Considerada por J.P. Machado [Mac95c, p. 384] “…
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pedra. Do pré-céltico lappa.”.
Em relação a Penha, P.A. Ferreira [Fer07, p. 23]
menciona que vários topónimos derivam do “… do
antigo portuguez pena - penha, grande pedra…”. Por
sua vez J.A. Crispim [Cri08, p. 99] indica que “as
escarpas de falha e as vertentes dos vales encaixados
apresentam alguns escarpados dignos de admiração,
as penhas, a que a população local justamente
assinalou com toponímia própria.”.

LOMBA

VG – 362
Cadaval

III

J.L. Vasconcellos [Vas31a, p. 462] considera Lomba
com um exemplo de um dos “Nomes referidos à
configuração do solo.”.
Segundo M.L. Azevedo [Aze05, p. 527] “Lomba é um
nome muito frequente na toponímia de todo o país; …
é evidente o significado topográfico: lomba ‘planura
sobre serra, colina ou qualquer altura’…”.

Malhadas

REG – 363
Alenquer

I

Em M. Pereira [Per09, p. 224] lê-se “São prados em que Habitat 6220*
predomina a Poa bulbosa (malhadas) indiferente
edáfica, acompanhada por outras espécies anuais e
perenes …”.
J. Malato-Beliz [M-Bel89, p. 23] refere “… a nitrificação
do solo e o intenso pisoteio levam a agrupamentos
dominados pelo "trevo subterraneo" (Trifolium
subterraneum) e pela Poa bulbosa, os quais
constituem excelente pastagem, tanto em solos
siliciosos (Tuberarietea) como em ligeiramente
carbonatados (Thero-Brachypodietea). Tais tipos de
vegetação são ainda frequentes em locais de pernoita
dos
rebanhos,
nos
bardos,
malhadas
e
"majadales",…”.

Marco (Cabeço
do)
MEIO DIA
(PENHA DO)

Mertório
Milhariça

MTE – 351
Cadaval

VI

Não se conseguiu determinar a sua origem.

VG – 362
Cadaval

VI

“Em Pragança, um método peculiar de determinar as
horas durante o dia, enquanto se andava no trabalho
do campo, consistia na observação de determinadas
rochas da encosta da Serra de Montejunto sobranceira
à povoação. Assim, uma penha, designada como «o
cordeiro», indicava as nove horas da manhã; outra, «a
ovelha», as dez; outra, «o carneiro», as onze horas; e,
finalmente, a «penha do meio-dia», assinalada com
esta designação na curva-de-nível dos quinhentos
metros nas cartas topográficas da Serra, as horas que
lhe conferem o nome.” [CG95, p. 350].

REG – 351
Cadaval
REG –351
Cadaval

VI

Não se encontrou justificação para este nome.

I

Segundo J.J. Nunes [Nun20, p. 28] “Provenientes do Milho-miúdo
milium ou milho são: Milhaço, …, Milhariça (e plural), Panicum miliaceum L.
…”.
Poaceae
A.A. Fernandes [ , p. 424] escreve “Claro que se trata de
derivados antigos em –iço e em –ouco de «milhar»,
derivado de «milho» …”.
J.P. Machado [Mac95d, p. 132] afirma que “… milhariça
é um nome derivado de milho, do latim miliu,
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denominava a gramínea cultivada Panicum miliaceum
(milho-miúdo). Só no 1.º quartel do Séc. XVI, foi
introduzida em Portugal por Colombo, originária do
México, o milho-maçaroca – Zea mays L.”.
Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].
Mirante

CAS – 362
Cadaval

IV

“Pequeno pavilhão ou terraço no alto de um edifício ou
em qualquer ponto elevado, donde se abrange largo
horizonte.” [LL81b, p. 253].

Mogos

CAS – 363
Alenquer

IV

Para P.A. Ferreira [Fer15b, pp. 331 e 332] este topónimo
deriva “… do antigo portuguez mógo, os marcos que
dividiam e separavam os territorios ou terrenos uns
dos outros.”.
É o plural de Mogo. E segundo J.P. Machado [Mac93,
pp. 1006 e 1007] é um “… marco para extremar ou
limitar terrenos.”.

Moloiço (Moinho RNA – 363
Cadaval
do)

VI

Não se encontrou justificação para este nome.

MTE – 351
Cadaval

VI

Não se encontrou justificação para este nome.

VGF – 363
Alenquer

III

“Serra da Estremadura também chamada Serra da
Neve. Aglutinação de monte junto.” [Mac93, p. 1018].

CAS – 362
Cadaval

III

SA – 363
Alenquer

III

VG – 362
Cadaval

II

Segundo P.F. Costa e H.S. Galante [CG95, p. 31] “…
parece ter encontrado a origem da sua designação na
relação das populações locais com a serra e as suas
aves.”.

Pedreira (Casais POV – 363
Alenquer
da)

III

P.A. Ferreira [Fer15a, p. 270] considera que pedreira
deriva “… do latim petra – pedra.”.

Penedo Amarelo CAS – 362
Alenquer
(Casal do)

III

J.L. Vasconcellos [Vas87–89, pp. 244 e 245] refere que
“Um grandíssimo numero dos nossos nomes locaes
resulta do aspecto da superfície do solo, como se vê
em PEDRAS RUBRAS, PENEDO BRANCO, PENHA VERDE,
PENA VERDE, PENALVA (= Pena alva), MONTE BRANCO,
MONTE NEGRO, ROCHA AMARELA, etc., etc.: de mais a
mais, ao lado da palavra penha encontra-se pena
(pedra), que existe na língua commum no derivado
penedo …”.

REG – 362
Cadaval
POV – 362
Cadaval

III

Monfarinho
(Cabeço do)
MONTEJUNTO

Montejunto
(Serra de)
Montejunto
(Serra de)
OVOS (PENEDO
DOS)

Penedos Pardos
Pereiro

I

J.J. Nunes [Nun20, pp. 32–33] refere “O pirus ou pero é Pereira-brava
árvore que tambêm abunda em Portugal; de aí as Pyrus
bourgaeana
Decne.
inúmeras Pereiras e Pereiros, …”.
Rosaceae
“Do s. m. pereiro, planta.” [Mac93, p. 1161].
Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].

Plainos

REG – 362
Cadaval

III

Em R. Bluteau [Blu20a, p. 540] pode ler-se “Plaino. Vid.
Plano. (Marchando até o Plaino na fralda do monte,
…).”.
É uma “… planície, …” [Mac93, p. 1186].
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CAS – 362
Alenquer

IV

J.P. Machado [Mac03, p. 1207] considera este topónimo
“Aument. de pouso.”.
Segundo a informação recolhida na Infopédia
(http://www.infopedia.pt/toponimia/pousada) está relacionado com pousada. “Do latim vulgar pausata,
'pousada', 'albergaria'. É frequente tanto em Portugal
como na Galiza, e tem os derivados … Poisão, …”.

Pragança

POVI – 362
Cadaval

V

“De Pedro existiu antigamente, …, o feminino regular
Pedra, que deve ter sofrido as mesmas evoluções que o
seu homónimo nome comum; uma delas vejo eu no
primeiro componente de Pragança; quanto ao segundo
cf. o que disse em Martinho. (…) Em Pragança poderá
também ver-se Pero (filho da) Gança; (cf. Martingança),
admitindo as formas intermédias Pergança e
Pargança” de acordo com J.J. Nunes [Nun21, p. 17].
O mesmo autor [Nun21, p. 16] referiu “… em
Martingança vejo eu a antiga forma do feminino e mais
gança, que era o nome que antes se dava à mulher de
costumes dissolutos.”.
J.L. Vasconcellos [Vas31a, p. 259] escreveu “Em
Pragança vê o S.or Nunes a palavra Pedro, ou o seu
feminino, isto é, Pedra, com a mesma terminação de
Martingança, …. Teríamos Pragança=Pera, ou Pero,
(de) gança. Como ilustração do assunto acrescentarei
que a forma, que conheço, mais antiga de Pragança é
de facto com ç, em 1527: …”.
Segundo J.P. Machado [Mac93, p. 1209] deriva “… de
Pedro (ou Pedra seu fem.) com a terminação
Martingança, i.é, Pedro ou pedra (de) gança.”.

Quirino (Fonte
do)

FTE – 362
Alenquer

V

Para R. Bluteau [Blu20b, p. 70] “Quirino. Sobrenome,
que os Romanos derão a Romulo …”.
Por sua vez J.P. Machado [Mac03, p. 1229] refere que
deriva do latim, “nome dada a Rómulo após a sua
morte” e uma vez mais é confirmado por J.J. Nunes
[Nun36, p. 135], “… como se representava Rómulo.”.

Rabissaca

POV – 362
Alenquer

VI

J.P. Machado [Mac93, pp. 1232 e 1233] considera que
“… talvez seja: digressão feita às escondidas ou à
pressa.”, o que está confirmado em C. Figueiredo
[Fig86, p. 824].

Ramada (Casal

CAS – 362
Alenquer

I

P.A. Ferreira [Fer15a, p. 127] considera que “… ramo
deu ramada…”.

da)

“Os ramos das árvores deram também o seu
contingente à toponímia, já por si, nos dois números, já
pelos seus derivados Ramada (e plural), …” [Nun20, p.
45].
J.P. Machado [Mac95e, p. 35] refere que “deriva de
ramo; Ramo+sufixo –ada →ramada, nome coletivo.”.
Em J. Santos [San04b, p. 260] pode ler-se “RAMADA –
rama; latada; parreira; …”.
Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].
Rameleira

CAS – 362

I

Segundo J.P. Machado [Mac03, p. 1237] provavelmente
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Cadaval
Relva do Castelo MOI – 363
Cadaval

é um “… derivado de rama ou ramo.”.
I

“Erva rasteira e delgada. … Do lat. herba.” [Fig91, p. Poaceae
881].

MOI – 351
Cadaval

VI

Não se encontrou justificação para este nome.

CAS – 362
Cadaval

III

“A palavra ribeira, do lat. riparia, adjectivo de ripa,
significou primeiro em português «borda de rio»,
depois água que corre entre duas ripas, ribas, ou
margens altas, por fim corrente de água de certo
volume.” [Vas31b, p. 16].

(Moinho da)
Relvo

(Moinhos do)
Riba Fria
(Quinta da)

Segundo J.M. Piel [Pie48, p. 337] “Riba «margem,
ribanceira», de RIPA, …. A palavra vem muitas vezes
combinada com o nome de um rio … ou com um
adjetivo qualificativo: Riba Boa, Riba Fria, …”.
Salvé Rainha
(Cruz da)

Serra
(Casal da)

Sol
(Portela do)
Texugueira
(Picoto da)

CRUZ – 362
Cadaval

V

Local onde se rezava a Salvé-Rainha a caminho da
serra, segundo os residentes locais (informação
recolhida em entrevista).

CAS – 362
Alenquer

III

C. Figueiredo [Fig96, p. 2326] refere “Montanha, cujo
cume tem muitos acidentes ou anfractuosidades;
Montanha; Elevação que dá a aparência de uma
serra.”.

POV – 362
Alenquer

III

MTE – 362
Cadaval

II

“De texugo ou teixugo: Teixugueira e plural, Teixugo e
plural.” [Vas31a, p. 197].
Para J.P. Machado [Mac93, p. 1407] é um derivado “…
de texugo: local onde abundam os texugos.”.
P.F. Costa e H.S. Galante [CG95, p. 30] referem que
alguns animais “… contribuem para a própria
toponímia da serra … Designações inequívocas são …
e a do Picoto da Texugueira …”.

Toiros (Malhada
dos)

Tojeira

REG – 363
Cadaval

II

P.F. Costa e H.S. Galante [CG95, p. 30] relatam que
alguns animais “contribuem para a própria toponímia
da serra … Designações inequívocas são … e a
malhada dos Toiros …”.

POV – 362
Cadaval

I

R. Bluteau [Blu21, p. 188] escreve “TOJEIRA. Vid. Tojo. Tojo
TOJO. Arbusto silvestre, …”.
Ulex spp.
Fabaceae
“Também tojo deu Tugueira por Tojeira…” [Fer07, p.
278].
Segundo J.J. Nunes [Nun20, p. 40] “O tojo … Tojeira,
…”.
J.P. Machado [Mac93, p. 1416] considera que deriva “…
de tojo + sufixo –eira; …”.
Considerado fitotopónimo em G. Navaza [Nav06].

Visitação
(Convento da)

CAS – 362
Alenquer

V

Para J.P. Machado [Mac93, pp. 1482 e 1483] é “… uma
das invocações de Nossa Senhora: a visita que Maria
fez a sua prima Isabel no sexto mês da concepção de
João Baptista para felicitar este acontecimento.”.
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Da análise permonorizada da Tabela 2.7, verifica-se que dos 73 topónimos inventariados não
repetidos, apenas um nome, Serra de Montejunto, ocorreu em duas folhas distintas da carta militar (362 e 363).
Das 73 designações, 22 pertencem ao concelho de Alenquer e as restantes ao do Cadaval. Também com base
na Tabela 2.7, elaborou-se a Tabela 2.8 que destaca a representatividade dos nomes geográficos por categoria
toponímica.
Tabela 2.8: Distribuição quantitativa dos topónimos da PPSM, por categoria.
Categorias

N.º de

toponímicas

topónimos

I

15

II

5

III

26

IV

9

V

8

VI

10

Topónimos
Avenal, Carvalhal, Cercal, Chorão (Casal do), Fetal (Casal), Figueira (Vale),
Freixieiro, Guardinhas, Malhadas, Milhariça, Pereiro, Ramada (Casal da),
Rameleira, Relva do Castelo (Moinho da) e Tojeira
BICHA, Bicha (Outeiro da), OVOS (PENEDO DOS), Texugueira (Picoto da) e
Toiros (Malhada dos)
Achada, Alto da Lagoinha (Moinhos do), Areeiro, Arieiro, Barreiras
Vermelhas (Casal das), Barreiro Pequeno (Moinhos do), Cabeço do Velho
(Picoto do), Cerro do Malveiro (Moinho do), CÉU (MOINHO DO), Charco,
COSTA, ESPIGÃO, Fontainhas, Furadouro, Furnas (Picoto das), Lapa
(Penha da), LOMBA, MONTEJUNTO, Montejunto (Serra de), Pedreira
(Casais da), Penedo Amarelo (Casal do), Penedos Pardos, Plainos, Riba
Fria (Quinta da), Serra (Casal da) e Sol (Portela do)
Casal da Serra (Moinhos do), Casal Nordeste (Moinhos do), Cruz (Penha
da), Cruz de Pedra, Emissor de Montejunto da RTP, Esquadra n.º 11,
Mirante, Mogos e Poisão (Casal do)
Bom Santo (Casal do), Francos (Vila Verde dos), Guarda-Florestal (Casa
do), Janota (Casal do), Pragança, Quirino (Fonte do), Salvé Rainha (Cruz
da) e Visitação (Convento da)
Chineira (Moinho da), Farinho (Monte), Foroana (Casais da), Marco
(Cabeço do), MEIO DIA (PENHA DO), Mertório, Moloiço (Moinho do),
Monfarinho (Cabeço do), Rabissaca e Relvo (Moinhos do)

A síntese dos dados permite verificar que a categoria toponímica mais recorrente foi a III, estruturas
físicas naturais, com 26 topónimos (cerca de 35.62%). O segundo grupo mais representativo, com 15 registos
(cerca de 20.62%), foi o I, flora e vegetação. Para 10 topónimos foi atribuída a última classe, outros casos. O
grupo das estruturas físicas construídas, IV, esteve presente em nove denominações e a categoria relacionada
com os nomes de pessoas perfaz aproximadamente 10.53% do total dos topónimos. Finalmente, o grupo
menos representado, com apenas cinco atribuições, foi a fauna correspondente ao grupo II (Figura 2.23).
De entre os 15 fitotopónimos catalogados, respeitantes a nomes comuns de plantas, como por
exemplo relva ou carvalhal, inventariaram-se 10 famílias. Duas delas, Fagaceae e Poaceae, registaram duas
ocorrências cada e as restantes oito, Betulaceae, Salicaceae, Dennstaedtiaceae, Moraceae, Oleaceae,
Asteraceae, Rosaceae e Fabaceae, apenas um caso. Para o Casal da Ramada e Rameleira, cujas denominações
se prendem com o termo ramo, não foi possível atribuir qualquer nome científico. Para o caso do Casal do
Chorão, optou-se pelo fitotopónimo uma vez que este se insere num território com salgueiros. Para as
Malhadas, tendo em conta as observações efetuadas, concluiu-se que está associado ao Habitat 6220* (habitat
prioritário da Rede Natura 2000, referido nos Capítulos 4 e 6), correspondendo a comunidades herbáceas
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dominadas por gramíneas anuais e/ou perenes submetidas a uma pressão variável de pastoreio. As Figuras
2.24 e 2.25 ilustram dois fitotopónimos da PPSM.

Categorias toponímicas

VI

13.7

V

11.0

IV

12.3

III

35.6

II

6.8

I

20.6
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Percentagem de topónimos
Figura 2.23: Distribuição dos topónimos da PPSM, por categoria.

Figura 2.24: Pereiro.

Figura 2.25: Relva do Castelo.
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Figura 2.26: Ophrys fusca Link.

Flora
Quem pelo alecrim passou e não cheirou do seu amor não se lembrou.
(Provérbio popular português)
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CAPÍTULO 3. FLORA

3.1 Introdução
Sabendo que a flora é o conjunto das plantas de uma dada região, torna-se imprescindível o seu
conhecimento para o estudo das formações vegetais [P-GP-F05]. Assim, esta fase do trabalho dedica-se à
caracterização da flora da PPSM.
Este capítulo está dividido em quatro secções. A primeira é esta breve introdução, explicativa dos
conteúdos tratados. A segunda, metodologia, refere a forma de obtenção do elenco florístico e de
caracterização das plantas recolhidas. A terceira, elenco florístico, integra um catálogo ordenado
alfabeticamente através dos géneros florísticos dos taxa efetivamente observados, na área em estudo,
resultantes das herborizações e dos levantamentos florísticos relativos à etapa analítica dos inventários
fitossociológicos. Na quarta e última secção, considerações sobre a flora da PPSM, faz-se uma análise da
representatividade das famílias botânicas existentes, do espectro biológico e da correspondência
fitossociológica das plantas catalogadas. Para algumas plantas, destaca-se o seu valor patrimonial, com base
em diversas particularidades, dando-se relevo aos taxa raros, endémicos e protegidos por lei, bem como às
novas citações de espécies para Portugal e para a região.

3.2 Metodologia
Para o estudo das formações vegetais foi necessário proceder-se ao levantamento da flora deste
território, cujo trabalho de campo, efetuado em diversos percursos e alturas do ano, decorreu de novembro de
2011 a maio de 2016. O elenco florístico, que se apresenta, resulta das sucessivas herborizações realizadas,
bem como da etapa analítica de elaboração dos inventários fitossociológicos, que integram o Capítulo 4.
Para cada taxon refere-se o nome científico, a família e o(s) nome(s) vulgar(es), caso exista(m), uma
estação de ocorrência com as respetivas coordenadas e altitude em metros, assim como a data da recolha.
Indica-se, ainda, o tipo biológico, a sua frequência no território, as características ecológicas, enumeradas de
forma sucinta, e a fitossociologia, sempre que conhecida.
Para a identificação do nome científico (binómio ou trinómio, para as subespécies e variedades,
seguido da autoria) e respetiva família botânica usam-se as floras lusitânicas ([Cou13], [Cou39], [Fra71],
[Fra84], [FR-A03], [FR-A94] e [FR-A98]), e outras obras de referência ([CAB+97], [CAC+05], [CAGC+93], [CAH05],
[CAL+97], [CBR+09], [CDG+07], [CDQ+14], [CLG+08], [CLLG+86], [CLLG+90], [CMGN98], [CMGN+15], [CMQ+10],
[CNA+12], [CNFJ+03], [CPS+01], [CRC+13], [CTA+00], [CTA+12], [CTA+99], [CTG+10], [P-GP-F05], [R-MDF-G+02] e
[VTF-G87]). A nomenclatura dos taxa é, igualmente, confirmada com o Índice Internacional de Nomes de
Plantas (http://www.ipni.org), a Lista de Plantas online (http://www.theplantlist.org), a Checklist da Flora de
Portugal (http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html) e a Flora-on (http://www.flora-on.pt/). Para
determinação ou confirmação de alguns taxa particulares do género Quercus utilizam-se as informações de
[VF54] e [V-VVM+14]. Quando na bibliografia de referência, pontualmente, para o mesmo taxon, não é referido
apenas um nome, coloca-se um sinónimo entre parêntesis. Na Secção 3.3 são introduzidos os nomes
científicos e os sinónimos e no Anexo A consta uma listagem com os primeiros nomes científicos de todos os
taxa do elenco.
Os nomes vulgares, até ao máximo de três, citados por ordem alfabética, são retirados de bibliografia
específica ([Ari06], [FC03] e [Roc96]). Quando existem mais de três nomes comuns, para uma planta,
selecionam-se os mais conhecidos e/ou referidos por mais autores.
De modo a não se ser exaustivo, visto que, praticamente para todos os taxa existem vários locais de
ocorrência, opta-se apenas por uma localização, com base na data da herborização, na representatividade do
taxon ou na sua importância num determinado inventário. Sempre que possível, o reconhecimento do local
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faz-se a partir dos topónimos expressos na Subsecção 2.8.3, tal como em algumas localidades identificadas
pela população, com nomes perpetuados na tradição oral. Procede-se da mesma forma para as localizações
dos inventários no capítulo seguinte.
Segue-se a classificação clássica de C. Raunkiaer, em [Rau34], e a análise efetuada em [P-GP-F05], para
a identificação do tipo biológico, tendo sido considerado:

Terófito – planta anual que se propaga por semente e surge na época favorável.

Geófitos – plantas vivazes, cujas gemas de renovo se formam abaixo da superfície do solo. Podem
perdurar na época desfavorável, através de rizoma, geófito rizomatoso; de tubérculo, geófito
tuberoso; ou de bolbo, geófito bolboso.

Hidrófito – planta vivaz, cujas gemas de renovo se formam abaixo da superfície da água.

Helófito – planta vivaz, em que as gemas de renovo se formam abaixo da superfície do solo ou da
água.

Hemicriptófitos – plantas vivazes ou bienais, cujas gemas de renovo subsistem à superfície do solo.
Podem apresentar-se com o caule folhoso, proto-hemicriptófito; com predominância das folhas
numa roseta basilar, hemicriptófito subarrosetado; ou com todas as folhas dispostas numa roseta
basilar, hemicriptófito arrosetado.

Caméfitos – plantas vivazes com gemas de renovo a menos de 25cm acima do solo. Podem ser de
caule ereto que na estação desfavorável seca até à parte das gemas de renovo, caméfito
subarbustivo; caule mole e descaído, caméfito decumbente; caule curto e ramificado, formando
almofada ou pulvíneo, caméfito pulvinado.

Fanerófitos – plantas vivazes com as gemas de renovo a mais de 25cm da superfície do solo, podendo
encontrar-se entre 25cm e 2m, nanofanerófito; entre 2m e 8m, microfanerófito; entre 8m e 30m
mesofanerófito; mais de 30m, megafanerófito. Também se considera, neste grupo, o fanerófito
escadente ou liana, planta trepadeira lenhosa.
Ao tipo biológico segue-se a frequência relativa de cada taxon, assim como o habitat e
comportamento ecológico mais frequentes. A posição fitossociológica foi registada com base na bibliografia
consultada, onde [CNA+12] assumiu preponderância.
Constam deste catálogo 757 taxa que se distribuem por 91 famílias botânicas, apresentados na secção
seguinte, sendo na sua maioria espontâneos; as espécies exóticas inventariadas na PPSM estão referidas no
fim deste capítulo. A partir dos dados obtidos elabora-se uma análise estatística sumária dos mesmos e
destacam-se os taxa, com particular importância no que respeita ao seu estatuto de proteção, endemicidade,
raridade ou por serem novos para a região ou mesmo para Portugal Continental.

3.3 Elenco Florístico
Acacia dealbata Link

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Acácia, acácia-dealbata, mimosa
Fontainhas, Vale Ferreiro; 39º12'13,1"N 09º01'27,2"W; 334m; 01-07-2014
Fanerófito cultivado como ornamental, ocorrendo atualmente como subespontâneo, comum nas Fontainhas.
Povoa orlas de bosques, taludes e bermas de caminhos ensolarados com alguma humidade. É muito
favorecido pelos incêndios florestais, tornando-se uma planta invasora de difícil erradicação ([MMF+14]).
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acácia, acácia-de-folhas-longas
Fontainhas, Vale Ferreiro; 39º12'14,5"N 09º01'26,4"W; 330m; 26-11-2011

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
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Fanerófito frequente nesta zona da PPSM. É uma planta exótica e invasora, sendo observada em orlas de
bosques e bermas de caminhos ensolarados, sendo de difícil erradicação.
Acacia mearnsii De Wild.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Acácia-negra
Fontainhas, Vale Ferreiro; 39º12'13,1"N 09º01'27,2"W; 334m; 01-07-2014
Fanerófito de carácter invasor, cultivado como ornamental. É pouco comum e ocorre em orlas de bosques e
bermas de caminhos.
Acacia melanoxylon R.Br.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Acácia, acácia-austrália, acácia-da-austrália
Fontainhas, Vale Ferreiro; 39º12'13,1"N 09º01'27,2"W; 334m; 26-11-2011
Fanerófito com comportamento muito invasor, favorecido pelos incêndios ([MMF+14]). Ocorre em orlas de
bosques, em solos húmidos bem drenados e ricos em matéria orgânica.
Acacia retinodes Schltdl.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Acácia-virilda
Fontainhas, Vale Ferreiro; 39º12'14,5"N 09º01'26,4"W; 330m; 26-11-2011
Fanerófito cultivado como ornamental. É uma planta invasora, sendo observada em orlas de bosques e bermas
de caminhos, em locais perturbados e com alguma humidade.
Acanthus mollis L.

ACANTHACEAE

Acanto, erva-gigante
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 24-05-2014
Hemicriptófito nitrófilo pouco frequente, observado em local ensombrado e húmido, junto a uma linha de
água. Populetalia albae.
Acer monspessulanum L.

SAPINDACEAE

Ácer-de-montpellier, bordo-de-montpellier, zelha
Cedros, Formoiro; 39º11'09,8"N 09º03'33,7"W; 442m; 10-06-2013
Fanerófito pouco frequente, observado em alguns bosques caducifólios ou perenifólios, encostas frescas,
sobre substratos pedregosos ou bermas de estradas. Tolera a secura e prefere solos calcários, embora se
comporte como indiferente edáfico.
Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton

ORCHIDACEAE

Erva-do-homem-enforcado, rapazinhos
Moloiço; 39º11'04,3"N 09º03'26,3"W; 555m; 30-03-2013
Geófito calcícola frequente no território, presente em matos baixos, clareiras de bosques, arrelvados xerofílicos
e tomilhais, por vezes em sítios pedregosos. Festuco-Brometea.
Achillea ageratum L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Agerato, macela, macela-de-são-joão
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Caméfito frequente na PPSM, observado em incultos, orlas de bosques, valetas e bermas de caminhos, em
sítios húmidos. Holoschoenetalia vulgaris.

CAPÍTULO 3. FLORA
Achillea millefolium L.
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ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Mil-em-rama, mil-folhada, milifólio
Fontainhas; 39º12'12,1"N 09º01'18,5"W; 328m; 06-07-2015
Caméfito pouco frequente no território, que se pode encontrar em orlas e clareiras de bosques caducifólios,
prados e arrelvados, em locais frescos. Arrhenatheretalia elatioris.
Adiantum capillus-veneris L.

PTERIDACEAE

Avenca, avenca-das-fontes, capilária
Pragança; 39º11'44,7"N 09º03'49,2"W; 210m; 25-05-2014
Hemicriptófito comum em poços, muros ressumantes e fendas de rochas, de sítios húmidos e sombrios.
Adiantetalia capilli-veneris.
Aegilops geniculata Roth

POACEAE (GRAMINEAE)

Trigo-de-perdiz
Alto da Lagoinha; 39º10'08,8"N 09º05'54,5"W; 368m; 09-06-2014
Terófito ruderal frequente na PPSM, presente em descampados e prados com pastagens, em sítios secos e
soalheiros. Taeniathero-Aegilopion geniculatae.
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Condrila-de-dioscórides
Moloiço; 39º11'03,4"N 09º03'31,5"W; 555m; 15-04-2014
Geófito pouco frequente na área de estudo, característico das orlas de bosques sobre substratos profundos,
mais ou menos pedregosos.
Agave americana L.

ASPARAGACEAE

Piteira, piteira-brava
Pragança; 39º11'41,7"N 09º03'49,3"W; 231m; 09-03-2014
Hemicriptófito comum em taludes, valados, bermas de caminhos e estradas, em ambientes secos e
pedregosos. É uma planta muitas vezes cultivada como ornamental, mas ocorre também como
subespontânea.
Agrimonia eupatoria L.

ROSACEAE

Agrimónia, erva-eupatória, erva-hepática
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'57,6"N 09º03'32,0"W; 322m; 19-05-2012
Hemicriptófito frequente no terrório, observado em clareiras e orlas de bosques, taludes, pastagens e bermas
de caminhos, em sítios húmidos e algo nitrificados. Trifolio medii-Geranietea sanguinei.
Agrostis curtisii Kerguélen

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-sapa, famanco, fananco
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Hemicriptófito pouco frequente na PPSM, que vive em clareiras de matos xerófilicos e incultos. Calluno
vulgaris-Ulicetea minoris.
Agrostis pourretii Willd.
Agrostis, capim-panasco, erva-sapa
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'49,5"N 09º03'15,3"W; 366m; 25-04-2014

POACEAE (GRAMINEAE)
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Terófito pouco frequente no território, que se encontra em prados, pousios ou pastagens anuais, geralmente
em solos arenosos secos ou sazonalmente húmidos. Agrostion pourretii.
Agrostis stolonifera L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-fina
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito nitrófilo, comum em solos de textura franca, húmidos ou temporariamente encharcados e
pisoteados pelo gado. Plantaginetalia majoris.
Aira caryophyllea L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Aira-cariofílea
Lagoa Pequena; 39º10'41,3"N 09º02'13,5"W; 480m; 21-06-2014
Terófito frequente em descampados sujeitos a pastagens, clareiras de matos e bermas de caminhos, em solos
rochosos e secos. Tuberarietalia guttatae.
Aira cupaniana Guss.

POACEAE (GRAMINEAE)

Aira-do-cupane
Barreiro Pequeno; 39º11'48,4"N 09º02'58,2"W; 367m; 11-05-2014
Terófito comum em clareiras de matos e bermas de caminhos, sobre solos calcários algo descarbonatados.
Tuberarietalia guttatae.
Ajuga iva (L.) Schreb.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Erva-crina, iva-moscada
Barreiro Pequeno; 39º11'48,4"N 09º02'58,2"W; 367m; 11-05-2014
Caméfito pouco frequente na PPSM, característico de sítios secos, descampados e bermas de caminhos, sobre
solos calcários e pedregosos. Brachypodietalia distachyi.
Allium roseum L.

AMARYLLIDACEAE

Alho-rosado, alho-róseo
Arieiro, Cerca da Junqueira; 39º10'59,6"N 09º03'16,7"W; 549m; 18-05-2013
Geófito muito comum no território, presente em prados, arrelvados, clareiras de matos e caminhos, em sítios
pedregosos e secos. Brachypodietalia phoenicoidis.
Allium sphaerocephalon L.

AMARYLLIDACEAE

Alho-bravo
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Geófito frequente na PPSM, presente em clareiras de matos, prados, arrelvados e taludes, em locais secos e
pedregosos. Lygeo-Stipetea.
Aloe arborescens Mill.

XANTHORRHOEACEAE

Aloé, aloés, foguetes-de-natal
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 21-11-2013
Fanerófito pouco frequente no território, que ocorre como subespontâneo em taludes, escombreiras e
caminhos, em locais alterados, utilizado para fins ornamentais.
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Aloe vera (L.) Burm.f.

XANTHORRHOEACEAE

Aloé, aloé-vera, babosa
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 21-11-2013
Fanerófito pouco frequente na área de estudo, que ocorre como subespontâneo em taludes e bermas de
estradas perto de zonas habitacionais, utilizado como medicinal.
Amaranthus deflexus L.

AMARANTHACEAE

Bredo-perene
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-07-2013
Hemicriptófito nitrófilo, comum em bermas de caminhos, muros ou entulhos, particularmente em locais
soalheiros, sobre solos compactados e pisoteados. Chenopodietalia muralis.
Amaranthus powellii S.Watson

AMARANTHACEAE

Bredo
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'42,8"N 09º04'07,3"W; 189m; 26-08-2013
Terófito subnitrófilo pouco frequente no território, observado em comunidades arvenses e locais com muita
insolação. Chenopodietalia albi.
Amaranthus viridis L.

AMARANTHACEAE

Bredo-verde
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 10-06-2014
Terófito ruderal comum em comunidades arvenses, bermas de caminhos e plantações, em locais ensolarados
e bem drenados. Chenopodion muralis.
Ammi majus L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Âmio-maior, âmio-vulgar, salsa-de-burro
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 11-09-2013
Terófito ruderal presente em bermas de caminhos e incultos, em locais perturbados. Stellarietea mediae.
Ammi visnaga (L.) Lam.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Bisnaga-das-searas, paliteira
Pragança, Joaninho; 39º11'25,3"N 09º03'50,7"W; 318m; 26-07-2012
Terófito ruderal comum em campos cultivados e bermas de caminhos, em locais perturbados e solos
removidos. Solano nigri-Polygonetalia convolvuli.
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 09-06-2014
Terófito ruderal frequente no território, presente em clareiras de matos, prados e margens de caminhos, sobre
solos calcários. Brachypodietalia distachyi.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

ORCHIDACEAE

Orquídea-piramidal, satirião-menor
Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Geófito calcícola comum em descampados, matos baixos, arrelvados xerofílicos e tomilhais. Festuco-Brometea.
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ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Pão-posto, pimposto
Pragança, Quinta Senhora da Luz; 39º12'06,1"N 09º04'12,2"W; 175m; 09-04-2016
Terófito ruderal pouco frequente na PPSM, presente em terras cultivadas, incultos, arrelvados e bermas de
caminhos e estradas. Hordeion leporini.
Anagallis arvensis L.

PRIMULACEAE

Morrião, morrião-dos-campos, morrião-vermelho
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 10-05-2014
Terófito ruderal frequente na área de estudo, presente em terras cultivadas, incultos, orlas de bosques e
bermas de caminhos. Secalino-Stellarienea mediae.
Anagallis foemina Mill.

PRIMULACEAE

Morrião-azul
Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 09-06-2014
Terófito ruderal frequente no território, observado em terras cultivadas, arrelvados terofíticos e incultos.
Secalino-Stellarienea mediae.
Anagallis monelli L.

PRIMULACEAE

Morrião-grande, morrião-perene
Pragança, Joaninho; 39º11'25,3"N 09º03'50,7"W; 318m; 26-07-2012
Caméfito frequente no território, que vive em sítios secos, clareiras de matos, taludes, descampados e bermas
de caminhos, sobre solos pedregosos. Bromo madritensis-Piptatherion miliacei.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

PLANTAGINACEAE

Sacamalo
Fontainhas; 39º12'23,3"N 09º01'25,4"W; 372m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente, que se observou em clareiras de azinhais, locais secos, pedregosos e
soalheiros, sobre solos calcários descarbonatados. Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati.
Anchusa azurea Mill.

BORAGINACEAE

Buglossa, língua-de-vaca
Pragança, Joaninho; 39º11'25,3"N 09º03'50,7"W; 318m; 26-07-2012
Hemicriptófito ruderal pouco frequente no território, presente em terrenos cultivados ou incultos e bermas de
caminhos. Roemerion hybridae.
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Alface-das-areias
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Terófito observado em bermas de terrenos cultivados, margens de caminhos e taludes, em solos arenosos e
secos. Alysso granatensis-Brassicion barrelieri.
Andryala integrifolia L.
Alface-do-monte, camareira, tripa-de-ovelha
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'53,3"N 09º00'49,3"W; 166m; 01-07-2014

ASTERACEAE (COMPOSITAE)
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Hemicriptófito nitrófilo comum no território, presente em terrenos agrícolas, incultos, pastagens e bermas de
caminhos, sobre solos arenosos ou pedregosos, secos. Hyparrhenietalia hirtae.
Anemone palmata L.

RANUNCULACEAE

Anémona-dos-jardins, flor-de-páscoa, flor-do-vento
Moloiço; 39º11'04,3"N 09º03'26,3"W; 555m; 30-03-2013
Geófito frequente no território, observado na base de taludes, clareiras de matos, caminhos e subcoberto de
bosques, em locais húmidos sobre solos calcários, calcários descarbonatados ou arenosos. Quercetalia ilicis.
Anogramma leptophylla (L.) Link

PTERIDACEAE

Furadouro; 39º11'27,1"N 09º02'07,8"W; 328m; 24-04-2014
Terófito frequente no território, em sítios húmidos e sombrios como taludes, fendas de rochas ou muros.
Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae.
Anthemis arvensis L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Margação
Pragança, Curva da Orera; 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W; 344m; 25-04-2014
Terófito ruderal frequente na PPSM, presente em terrenos cultivados, incultos, cascalheiras e bermas de
caminhos. Scleranthion annui.
Anthemis canescens Brot.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Falsa-camomila, macela-galega
Fonte da Pipa; 39º11'15,2"N 09º03'54,0"W; 364m; 24-05-2014
Hemicriptófito pouco frequente no território, presente em orlas de bosques, cascalheiras e caminhos. Trifolio
medii-Geranietea sanguinei.
Anthyllis vulneraria subsp. maura (Beck) Maire

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Vulnerária
Entre a Salvé Rainha e o Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'37,3"W; 533m; 24-04-2014
Hemicriptófito calcícola muito frequente no território, presente em clareiras de matos, tomilhais, prados,
cascalheiras e afloramentos rochosos, em sítios secos. Rosmarinetea officinalis.
Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut.

PLANTAGINACEAE

Bocas-de-lobo, bocas-de-lobo-das-paredes, erva-de-zorra
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 13-01-2012
Caméfito muito frequente em afloramentos rochosos, taludes, cascalheiras, fendas nos muros e bermas de
caminhos, sobre solos calcários. Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
Apium nodiflorum (L.) Lag.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Rabaça, rabaças, salsa-brava
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014
Helófito frequente na área de estudo, observado em terrenos alagadiços e margens de cursos de água pouco
profundos. Rorippion nasturtii-aquatici.
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BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'49,5"N 09º03'15,3"W; 366m; 27-03-2014
Hemicriptófito calcícola frequente em clareiras de matos, arrelvados frescos e fendas de rochas. Stachyo
lusitanicae-Cheirolophenion sempervirentis.
Arabis sadina (Samp.) Cout.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Fontainhas; 39º11'59,7"N 09º01'09,1"W; 385m; 09-03-2014
Hemicriptófito calcícola comum em clareiras de bosques e de matos, afloramentos rochosos e cascalheiras.
Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
Arbutus unedo L.

ERICACEAE

Ervedeiro, medronheiro
Furadouro; 39º11'02,4"N 09º01'23,8"W; 196m; 11-09-2013
Fanerófito frequente no território, indiferente edáfico, presente em bosques perenifólios e caducifólios,
sobretudo em vertentes sombrias sobre solos profundos. Na região por vezes é dominante originando
medronhais. Ericion arboreae.
Arctium minus Bernh.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Bardana, bardana-ordinária, pegamasso-menor
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 09-03-2014
Hemicriptófito ruderal pouco frequente na área de estudo, presente em zonas urbanas, baldios, sobre solos
frescos e com alguma alteração, em locais ensombrados.
Arenaria conimbricensis Brot.

CARYOPHYLLACEAE

São João; 39º10'32,3"N 09º03'41,6"W; 638m; 11-05-2014
Terófito comum no território, observado em caminhos e cascalheiras, sobre solos arenosos ou pedregosos, de
natureza calcária. Tuberarietea guttatae.
Arisarum simorrhinum Durieu

ARACEAE

Candeias, capuz-de-frade
Alto da Lagoinha; 39º10'08,8"N 09º05'54,5"W; 368m; 21-11-2013
Geófito muito frequente em solos removidos, terras cultivadas, bermas de caminhos, arrelvados e fendas de
rochas, em sítios frescos ou ensombrados. De acordo com J.C. Costa et al. ([CNA+12]) está filiado na aliança
Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris, mas no âmbito deste trabalho propõe-se que integre, tal como
justificado no capítulo seguinte, a aliança Quercion broteroi.
Aristolochia paucinervis Pomel

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolóquia, aristolóquia-longa, erva-bicha
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 30-03-2012
Hemicriptófito ruderal frequente na PPSM, comum em clareiras de matos, orlas de carvalhais e pinhais e
terrenos cultivados, sobre solos com alguma humidade. Populetalia albae.
Aristolochia pistolochia L.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolóquia-menor, pistolóquia
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-03-2013
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Hemicriptófito pouco frequente no território, observado em clareiras de matos, em locais secos.
Rosmarinetalia officinalis.
Arrhenatherum album var. album

POACEAE (GRAMINEAE)

Balão
Salvé Rainha; 39º11'06,5"N 09º03'44,9"W; 496m; 02-05-2013
Hemicriptófito comum em espartais e clareiras de matos, em locais secos e pedregosos sobre solos pobres.
Lygeo-Stipetea.
Arrhenatherum album var. erianthum (Boiss. & Reut.) Romero Zarco

POACEAE (GRAMINEAE)

Balão
Moloiço; 39º11'03,4"N 09º03'31,5"W; 555m; 15-04-2014
Hemicriptófito termófilo frequente em espartais e fissuras de rochas calcárias. Agrostio castellanae-Celticion
giganteae.
Arrhenatherum elatius subsp. baeticum Romero Zarco

POACEAE (GRAMINEAE)

Balanquinho, erva-de-conta
Nossa Senhora das Neves, Calçada dos Frades; 39º10'30,3"N 09º03'31,7"W; 638m; 21-06-2014
Hemicriptófito frequente em incultos, arrelvados, margens de caminhos e clareiras de matos, em locais secos e
pedregosos. Agrostio castellanae-Celticion giganteae.
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens

POACEAE (GRAMINEAE)

Balanquinho, erva-de-conta
Cedros; 39º11'10,6"N 09º03'27,8"W; 462m; 10-06-2013
Hemicriptófito frequente em incultos, arrelvados, margens de caminhos e locais pedregosos, mas com alguma
humidade. Molinio-Arrhenatheretea.
Arum italicum Mill.

ARACEAE

Jaro, jarro, jarro-dos-campos
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 13-01-2012
Geófito comum no território, indiferente edáfico, observado em taludes ou incultos, em sítios húmidos e
sombrios e algo nitrificados. Populion albae.
Arum maculatum L.

ARACEAE

Jarroca, jarro-maculado, jero
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,7"N 09º02'50,2"W; 549m; 19-04-2015
Geófito pouco frequente na área de estudo, presente em locais húmidos e sombrios. Querco-Fagetea
sylvaticae.
Arundo donax L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Cana, canas, caneira
Tojeira; 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W; 224m; 25-04-2014
Fanerófito frequente na área de estudo, sobretudo nas proximidades de cursos de água, incultos, baldios, em
locais húmidos e alterados. Arundini-Convolvuletum sepii.
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Cana, caniço-do-sequeiro
Ramada; 39º09'33,8"N 09º04'34,1"W; 157m; 09-04-2016
Fanerófito pouco frequente na PPSM, que se observa nas margens de cursos de água e bermas de caminhos.
Asparagus acutifolius L.

ASPARAGACEAE

Corruda-menor, espargo-bravo-menor, espargo-silvestre-menor
Cercal; 39º13'42,9"N 09º00'14,2"W; 119m; 28-07-2014
Fanerófito pouco frequente no território, indiferente edáfico, presente em bosques e machiais perenifólios
secos a sub-húmidos. Quercetea ilicis.
Asparagus aphyllus L.

ASPARAGACEAE

Corruda-maior, espargo-bravo-maior, espargueira
Fontainhas; 39º11'54,8"N 09º01'33,5"W; 415m; 01-07-2014
Fanerófito frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em matos, orlas de bosques, incultos e bermas de
caminhos. Para J.C. Costa et al. ([CNA+12]) está filiado na aliança Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris, mas no
âmbito deste trabalho propõe-se que integre, tal como justificado no capítulo seguinte, a aliança Quercion
broteroi.
Asperula cynanchica L.

RUBIACEAE

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Hemicriptófito raro na PPSM, observado em arrelvados, clareiras de matos, zonas rochosas e bermas de
caminhos, sobre substrato calcário. Rosmarinetea officinalis.
Asphodelus ramosus L.

XANTHORRHOEACEAE

Abrótea, abrótea-da-primavera
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 30-03-2012
Geófito pouco frequente na área de estudo, presente em clareiras de bosques e zona de pastos, em locais
secos. Brachypodion phoenicoidis.
Asplenium adiantum-nigrum L.

ASPLENIACEAE

Avenca-negra, feto-negro
Barreiro Pequeno; 39º11'53,1"N 09º03'05,7"W; 352m; 29-07-2014
Hemicriptófito frequente em fendas de rochas, taludes, subcoberto ou na orla de bosques e de matos, em
locais sombrios e húmidos. Androsacetalia vandellii.
Asplenium billotii F.W.Schultz

ASPLENIACEAE

Fentilho, fétilhos
Barreiro Pequeno; 39º11'49,6"N 09º03'00,7"W; 368m; 11-05-2014
Hemicriptófito frequente no território, presente em fissuras de rochas, taludes e muros, em locais sombrios e
húmidos. Androsacetalia vandellii.
Asplenium onopteris L.
Avenca-negra, feitas
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'40,6"N 09º02'57,6"W; 547m; 15-04-2014

ASPLENIACEAE
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Hemicriptófito frequente na PPSM, observado em fissuras de rochas, subcoberto de bosques e matos, taludes e
muros, sobre solos humosos e calcários, em sítios sombrios e húmidos. Quercetalia ilicis.
Asplenium ruta-muraria L.

ASPLENIACEAE

Arruda-dos-muros, ruta-murária
Moloiço; 39º11'05,3"N 09º03'27,0"W; 550m; 15-04-2014
Hemicriptófito comum em fissuras de rochas calcárias, taludes e muros, em sítios sombrios e húmidos.
Asplenietea trichomanis.
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey.

ASPLENIACEAE

Avencão, polítrico-das-boticas
Nossa Senhora das Neves, Calçada dos Frades; 39º10'31,8"N 09º03'31,3"W; 639m; 15-03-2012
Hemicriptófito muito frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em fissuras de rochas, taludes e muros,
em locais sombreados. Cymbalario-Asplenion.
Asplenium x joncheerei D.E.Mey.

ASPLENIACEAE

(Asplenium onopteris L. x Asplenium billotii F.W.Schultz)
Fontainhas, Buracos Mineiros; 39º11'59,6"N 09º01'09,6"W; 312m; 10-05-2014
Hemicriptófito presente em fissuras de rochas, taludes e muros, sobre solos calcários, em sítios sombrios,
frescos ou húmidos. Androsacetalia vandellii.
Asplenium adiantum-nigrum L. x Asplenium onopteris L.

ASPLENIACEAE

Furadouro; 39º11'11,7"N 09º01'50,7"W; 270m; 10-06-2014
Hemicriptófito pouco frequente, observado em taludes à berma de caminhos e subcoberto de bosques, em
sítios sombrios e húmidos.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Mata-jornaleiros
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Terófito pouco frequente no território, observado em locais nitrificados temporariamente húmidos.
Elytrigietalia intermedio-repentis.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby

PRIMULACEAE

Salvé Rainha; 39º11'06,5"N 09º03'45,0"W; 500m; 24-04-2014
Terófito frequente no território, indiferente edáfico, comum em arrelvados terofíticos e incultos, em locais
secos e expostos. Tuberarietea guttatae.
Astragalus echinatus Murray

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Entre a Ramada e Cabanas de Torres; 39º09'46,0"N 09º03'42,5"W; 280m; 20-04-2015
Terófito pouco frequente na PPSM, presente em arrelvados e tomilhais, assim como em caminhos, sobre
calcários ou margas. Astragalo sesamei-Poion bulbosae.
Atropa belladonna L.
Beladona, erva-midriática, erva-moura-furiosa
Fontainhas, Malveiro; 39º12'08,8"N 09º01'56,0"W; 371m; 29-07-2014

SOLANACEAE
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Hemicriptófito pouco frequente no território, presente em clareiras e taludes, em sítios húmidos e sombrios,
sobre solos frequentemente básicos e algo nitrificados.
Avena barbata Pott ex Link

POACEAE (GRAMINEAE)

Aveia-barbada, aveia-brava, balanco-bravo
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Terófito ruderal muito frequente no território, observado em incultos, terrenos cultivados ou removidos e
margens de caminhos. Thero-Brometalia.
Avenula sulcata subsp. occidentalis (Gervais) Romero Zarco

POACEAE (GRAMINEAE)

Salvé Rainha; 39º11'06,5"N 09º03'44,9"W; 496m; 02-05-2013
Hemicriptófito muito frequente na PPSM, presente em matos xerofílicos e baraçais, sobre solos profundos
entre blocos de rochas calcárias. De acordo com J.C. Costa et al. ([CNA+12]) deve integrar a aliança Calendulo
lusitanicae-Antirrhinion linkiani, contudo verifica-se que não se comporta, por exemplo, como o Antirrhinum
linkianum na medida em que apesar de estar próximo das rochas não coloniza as suas fendas. Neste contexto
considera-se a sugestão de C. Pinto-Gomes e R. Paiva-Ferreira ([P-GP-FM07]) mais correta. Agrostio castellanae-Celticion giganteae.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter

ORCHIDACEAE

Salepeira-grande
Nossa Senhora das Neves, Curral da Luta; 39º10'39,5"N 09º03'24,1"W; 576m; 26-02-2012
Geófito muito abundante em prados, clareiras de matos e bermas de caminhos ou estradas, sobre solos
calcários. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Bartsia trixago L.

OROBANCHACEAE

(Bellardia trixago (L.) All.)
Flor-de-ouro
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Terófito comum no território, indiferente edáfico, presente sobretudo em arrelvados, pastagens e clareiras de
matos. Thero-Brometalia.
Bellis perennis L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Bonina, margarida
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 28-12-2012
Hemicriptófito frequente em prados de herbáceas, incultos e caminhos, em sítios húmidos e sombrios.
Bellis sylvestris Cirillo

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Margarida-do-monte, margarita-brava
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'50,0"N 09º00'12,8"W; 358m; 13-03-2013
Hemicriptófito muito abundante em machiais e caminhos, em sítios húmidos e sombrios. Poetea bulbosae.
Beta vulgaris subsp. cicla (L.) Schübl. & G.Martens

AMARANTHACEAE

Acelga, celga
Pragança, Quinta Senhora da Luz; 39º12'06,3"N 09º04'13,3"W; 173m; 09-04-2016
Hemicriptófito pouco frequente na área de estudo, presente como subespontâneo nas bermas de terrenos
cultivados, em locais com humidade.
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AMARANTHACEAE

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang.
Acelga-brava
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'46,4"N 09º02'52,3"W; 519m; 18-05-2013
Terófito ruderal pouco comum na PPSM, presente em campos cultivados.

ARACEAE

Biarum arundanum Boiss. & Reut.

Moloiço; 39º11'04,3"N 09º03'26,3"W; 552m; 15-04-2014
Geófito pouco frequente, observado em prados, descampados e matos abertos, sobre solos calcários.
Quercetea ilicis.
Bidens aurea (Aiton) Sherff

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Chá, chá-de-espanhol, chá-de-marrocos
Vila Verde dos Francos; 39º09'29,4"N 09º06'54,6"W; 214m; 21-11-2013
Hemicriptófito observado em pousios, em sítios húmidos e nitrificados. Bidention tripartitae.
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 28-04-2013
Hemicriptófito abundante observado em taludes, clareiras de bosques, prados de herbáceas, zonas
pedregosas, em diversos tipos de substratos. Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-betuminoso, trevo-bituminoso
Salvé Rainha; 39º11'06,5"N 09º03'44,9"W; 496m; 15-04-2012
Hemicriptófito muito abundante em caminhos, bermas de estradas, clareiras de matos, em zonas pedregosas e
arrelvados, em diversos tipos de substratos, com preferência por solos básicos. Lygeo-Stipetea.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

GENTIANACEAE

Centáurea-menor-perfolhada
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 10-06-2014
Terófito frequente em arrelvados, incultos e bermas de caminhos, em sítios temporariamente húmidos e solos
predominantemente básicos. Holoschoenetalia vulgaris.
Borago officinalis L.

BORAGINACEAE

Borago, borragem, erva-da-borragem
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'53,3"N 09º00'49,3"W; 166m; 20-03-2014
Terófito frequente no território, presente em prados, incultos, terras cultivadas e bermas de caminhos, em
sítios ruderalizados. Chenopodio-Stellarienea.
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

POACEAE (GRAMINEAE)

Braquipódio
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'21,2"N 09º03'46,6"W; 613m; 25-05-2014
Terófito frequente em prados, pastagens, clareiras de matos, descampados e bermas de caminhos, em sítios
secos. Brachypodietalia distachyi.
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Moloiço; 39º11'03,4"N 09º03'31,5"W; 555m; 15-04-2014
Hemicriptófito muito abundante em sítios secos como descampados, prados, clareiras de matos e incultos
sobre solos profundos. Brachypodietalia phoenicoidis.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

POACEAE (GRAMINEAE)

Braquipódio
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 15-04-2014
Hemicriptófito comum em sítios frescos ou sombrios como bosques ou orlas de bosques marcescentes ou
perenifólios. Salici purpureae-Populetea nigrae.
Briza maxima L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Bole-bole-maior, campainhas-do-diabo, chocalheira-maior
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'21,2"N 09º03'46,6"W; 613m; 25-05-2014
Terófito muito comum no território, presente em clareiras de matos heliófilos, arrelvados, bermas de
caminhos, mais frequente em sítios secos, embora possa ter preferências ecológicas variadas. Tuberarietea
guttatae.
Briza minor L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Bole-bole-menor, chocalheira-menor
Entre o Furadouro e a Puceteira; 39º10'58,8"N 09º01'19,6"W; 161m; 02-05-2013
Terófito comum em arrelvados, orlas de bosques e margens de linhas de água, sobretudo em sítios húmidos.
Tuberarietalia guttatae.
Bromus diandrus Roth

POACEAE (GRAMINEAE)

Espigão, fura-capa
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 24-04-2014
Terófito frequente no território, indiferente edáfico, presente em clareiras de matos, arrelvados e pousios.
Thero-Brometalia.
Bromus hordeaceus L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Bromo-doce
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 10-06-2014
Terófito frequente em campos agrícolas cultivados, incultos e margens de caminhos, em locais frescos.
Stellarietea mediae.
Bromus lanceolatus Roth

POACEAE (GRAMINEAE)

Bromo, erva-de-pelo
Entre o Furadouro e a Puceteira; 39º10'58,8"N 09º01'19,6"W; 161m; 02-05-2013
Terófito pouco frequente no território, observado em margens de caminhos e orlas de bosques, em locais
secos. Thero-Brometalia.
Bromus madritensis L.
Espadana, fura-capa-menor
Lagoa Pequena; 39º10'45,9"N 09º02'37,6"W; 519m; 25-05-2014

POACEAE (GRAMINEAE)
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Terófito frequente na área de estudo, presente em incultos, pousios e margens de caminhos, em locais secos e
algo nitrófilos. Thero-Brometalia.
Bromus rigidus Roth

POACEAE (GRAMINEAE)

Bromo-das-vassouras, fura-capa
Tojeira; 39º11'01,8"N 09º04'59,0"W; 237m; 25-04-2014
Terófito nitrófilo frequente na PPSM, presente em incultos ou cultivos e bermas de caminhos, em locais secos.
Thero-Brometalia.
Bromus sterilis L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Bromo
Entre a Salvé Rainha e o Moloiço; 39º11'03,4"N 09º03'31,5"W; 555m; 25-05-2014
Terófito nitrófilo frequente na PPSM, presente em incultos, pastagens e orla de bosques, em locais sombrios.
Stellarietea mediae.
Bromus tectorum L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Bromo
Lagoa Pequena; 39º10'45,9"N 09º02'37,6"W; 519m; 25-05-2014
Terófito nitrófilo comum em incultos, bermas de caminhos e matos, em sítios secos. Stellarietea mediae.
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin

CUCURBITACEAE

Briónia, briónia-branca, nabo-do-diabo
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014
Geófito comum na PPSM, presente em matas ribeirinhas e sebes sobre substratos húmidos, temporariamente
encharcados. Populion albae.
Bupleurum gerardi All.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

São João, início do Caminho da Senhora; 39º10'22,8"N 09º03'35,6"W; 632m; 25-05-2014
Terófito pouco frequente na área de estudo, ocorrendo em orlas de carrascais, clareiras de matos e
descampados, geralmente sobre solos calcários. Brachypodietalia distachyi.
Bupleurum rigidum subsp. paniculatum (Brot.) H.Wolff

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Lagoa Pequena; 39º12'23,3"N 09º01'25,4"W; 372m; 01-07-2014
Hemicriptófito comum em matos, clareiras de matos e arrelvados, sobre solos calcários, muitas vezes
pedregosos. Quercenion rotundifoliae.
Buxus sempervirens L.

BUXACEAE

Buxeira, buxo, buxo-comum
Arieiro; 39º10'53,5"N 09º03'20,2"W; 536m; 14-01-2012
Fanerófito pouco frequente no território, observado em sítios abandonados, mas outrora habitados, próximo
de matos, sobre solos calcários.
Calamintha nepeta (L.) Savi
Erva-azeitoneira, erva-das-azeitonas, nêveda
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 13-01-2012

LAMIACEAE (LABIATAE)
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Caméfito muito abundante no território, indiferente edáfico, observado em orlas de bosques, arrelvados,
taludes e bermas de caminhos, em sítios algo nitrófilos, secos e sombreados. Trifolio medii-Geranietea
sanguinei.
Calamintha sylvatica Bromf.

LAMIACEAE (LABIATAE)

(Calamintha nepeta subsp. sylvatica (Bromf.) R.Morales)
Calaminta-brava
Alto da Lagoinha; 39º10'08,8"N 09º05'54,5"W; 368m; 21-11-2013
Caméfito pouco frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em orlas de bosques, matos e bermas de
caminhos, em sítios algo nitrófilos, secos e sombreados. Trifolio medii-Geranietea sanguinei.
Calendula arvensis L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Calêndula, erva-vaqueira, malmequer-dos-campos
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 12-02-2012
Terófito ruderal muito frequente no território, em terrenos cultivados, incultos, pastagens e bermas de
caminhos. Stellarietea mediae.
Calendula suffruticosa subsp. lusitanica (Boiss.) Ohle

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

São João; 39º10'26,5"N 09º03'36,8"W; 661m; 26-02-2012
Caméfito calcícola, muito abundante no território, sobre afloramentos rochosos, fendas de rochas e clareiras
de matos, em sítios secos e pedregosos. Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
Calluna vulgaris (L.) Hull

ERICACEAE

Queiroga, torga, urze
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 123m; 10-06-2013
Fanerófito abundante em urzais, tojais, orlas e clareiras de bosques, sobre solos descarbonatados e com
alguma humidade. Calluno vulgaris-Ulicetea minoris.
Calystegia sepium (L.) R.Br.

CONVOLVULACEAE

Bons-dias, trepadeira-das-balças, trepadeira-das-sebes
Arieiro, Serra; 39º10'43,3"N 09º03'13,0"W; 525m; 30-06-2014
Hemicriptófito comum no território, indiferente edáfico, presente em terrenos húmidos que marginam linhas
de água, incultos e pousios. Calystegion sepium.
Campanula rapunculus L.

CAMPANULACEAE

Campainha-rabanete, rapôncio, rapúncio
Alto da Lagoinha; 39º10'12,1"N 09º05'53,4"W; 373m; 09-06-2014
Hemicriptófito frequente em orlas e clareiras de bosques e matos, prados e bermas sombrias de caminhos e
taludes. Trifolio medii-Geranietea sanguinei.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Bolsa-de-pastor, erva-do-bom-pastor
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'45,8"N 09º03'57,1"W; 202m; 16-03-2015
Terófito nitrófilo muito frequente no território, indiferente edáfico, observado em terrenos cultivados, incultos,
pastagens e bermas de caminhos. Stellarietea mediae.
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Cardamine hirsuta L.
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Agrião-de-canário, agrião-menor, cardamina-pilosa
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'45,8"N 09º03'57,1"W; 202m; 16-03-2015
Terófito nitrófilo frequente na PPSM, que vive em prados anuais, taludes, muros, hortas e bermas de caminhos,
em locais húmidos e com alguma sombra. Cardaminetea hirsutae.
Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-azul
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-06-2013
Hemicriptófito calcícola pouco frequente, observado em zonas de pastos e matos, em sítios secos. Tolera uma
moderada perturbação pelo fogo. Carthametalia lanati.
Carduus lusitanicus subsp. broteroi (Welw. ex Mariz) Devesa & Talavera

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo
Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 09-06-2014
Hemicriptófito calcícola frequente no território, observado em matos, carrascais, pastagens e arrelvados, em
sítios secos. Onopordion castellani.
Carduus pycnocephalus L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-italiano
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 30-06-2014
Hemicriptófito nitrófilo pouco observado no território, presente em terras de cultivo de sequeiro, incultos e
pousios, em sítios secos, sobre solos calcários. Onopordenea acanthii.
Carduus tenuiflorus Curtis

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-azul
Nossa Senhora das Neves; 39º10'30,0"N 09º03'33,8"W; 645m; 11-05-2014
Hemicriptófito ruderal comum em campos agrícolas, incultos e descampados, em solos secos e perturbados.
Onopordenea acanthii.
Carex caryophyllea Latourr.

CYPERACEAE

Fontainhas, Buracos Mineiros; 39º12'02,6"N 09º01'08,7"W; 312m; 10-05-2014
Hemicriptófito pouco frequente na PPSM, indiferente edáfico, que pode viver em orlas de carvalhais, taludes
ou bermas de caminhos, em locais medianamente húmidos. Festuco-Brometea.
Carex distachya Desf.

CYPERACEAE

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 10-04-2014
Hemicriptófito observado em alguns sítios secos, geralmente em bosques perenifólios e suas etapas de
substituição. Quercetalia ilicis.
Carex divulsa Stokes

CYPERACEAE

Cedros, Formoiro; 39º11'09,8"N 09º03'33,7"W; 442m; 10-04-2014
Hemicriptófito frequente nas orlas de bosques, prados, em zonas ensombradas e solos húmidos. Origanetalia
vulgaris.
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CYPERACEAE

Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Hemicriptófito frequente no território, de grande amplitude ecológica, presente nas orlas ou subcoberto de
bosques, clareiras de matos, prados ou juncais, em terrenos temporariamente encharcados ou próximos de
linhas de água. Molinio-Arrhenatheretea.
Carex halleriana Asso

CYPERACEAE

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'49,5"N 09º03'15,3"W; 366m; 25-04-2014
Hemicriptófito frequente na PPSM, que se encontra em clareiras de matos e tojais, predominantemente em
solos secos pedregosos e calcários. Quercetea ilicis.
Carex leporina L.

CYPERACEAE

Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente no território, presente em juncais na orla de lagoas, em solos
permanentemente húmidos.
Carex pendula Huds.

CYPERACEAE

Palha-de-armar-vinha, palha-de-amarrar-vinha
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º12'19,7"N 09º03'51,1"W; 145m; 02-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente na PPSM, presente em juncais, valetas e margens de linhas de água.
Populetalia albae.
Carlina corymbosa L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-amarelo, cardol
Furadouro; 39º10'46,5"N 09º01'37,1"W; 235m; 11-10-2014
Geófito muito frequente no território, que vive em arrelvados, incultos, descampados, pastagens e matos
perenifólios, em solos secos e nitrificados. Carthametalia lanati.
Carlina racemosa L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-asnil, carlina
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,4"N 09º02'59,2"W; 534m; 11-09-2013
Hemicriptófito frequente em charnecas, pastagens, campos cultivados e incultos, em sítios secos e nitrificados.
Agrostion pourretii.
Carthamus lanatus L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-beija-mão, cardo-cristo, cardo-sanguinho
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Terófito pouco frequente, que se observa em bermas de caminhos, pousios e incultos, em solos secos e
nitrificados. Carthametalia lanati.
Castanea sativa Mill.

FAGACEAE

Castanheiro, castanheiro-comum, castanheiro-vulgar
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 15-04-2014
Fanerófito abundante em soutos (cultivado em matas) ou dispersos em bosques caducifólios, sobre solos
frescos e descarbonatados. Na área de estudo encontra-se concentrado em locais pontuais. Querco-Fagetea
sylvaticae.
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Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.
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POACEAE (GRAMINEAE)

Desmazéria-rija
Barreiro Pequeno; 39º11'48,4"N 09º02'58,2"W; 367m; 11-05-2014
Terófito frequente no território, observado em incultos e bermas de caminhos, em sítios secos e solos
predominantemente calcários. Thero-Brometalia.
Celtica gigantea (Link) F.M.Vásquez & Barkworth

POACEAE (GRAMINEAE)

Baracejo
Alto da Lagoinha; 39º10'12,1"N 09º05'53,4"W; 373m; 09-06-2014
Hemicriptófito heliófilo muito frequente no território, indiferente edáfico e de grande amplitude ecológica,
presente em prados, descampados, pastagens, bermas de estradas e taludes. Agrostio castellanae-Celticion
giganteae.
Centaurea africana Lam.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Rapôncio-da-terra, rapôntico-da-terra
Furadouro, Curva da Ameixoeira; 39º11'08,5"N 09º01'37,5"W; 236m; 30-06-2014
Hemicriptófito raro na área de estudo, ocorrendo em orlas de matos e bermas de estradas, em solos calcários
descarbonatados. Quercion lusitanicae.
Centaurea calcitrapa L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Calcatripa, calcitrapa, cardo-estrelado
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Hemicriptófito nitrófilo comum no território em incultos, zonas de pastoreio e caminhos, em sítios secos.
Onopordenea acanthii.
Centaurea melitensis L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Beija-mão
Fontainhas, Bicha; 39º12'23,3"N 09º01'25,4"W; 372m; 01-07-2014
Terófito nitrófilo pouco observado no território, que vive em orlas de campos agrícolas ou bosques e incultos,
em locais secos. Thero-Brometalia.
Centaurea pullata L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardinho-das-almorreimas, padre-nosso
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 19-05-2012
Terófito nitrófilo muito comum no território, presente em bermas de caminhos, campos agrícolas e incultos,
em substrato calcário. Thero-Brometalia.
Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica (Boiss. & Reut.) Nyman

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Penha do Meio Dia; 39º11'18,6"N 09º03'15,7"W; 578m; 25-05-2014
Hemicriptófito ruderal e nitrófilo comum em orlas e clareiras de bosques, matos e bermas de caminhos, sobre
solos calcários.
Centaurium erythraea subsp. grandiflorum (Pers.) Melderis
Centáurea-comum, fel-da-terra
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013

GENTIANACEAE
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Hemicriptófito frequente no território, presente em locais soalheiros e expostos, clareiras de matos, prados,
encostas e taludes, sobre solos calcários. Festuco-Brometea.
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch

GENTIANACEAE

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Terófito pouco observado no território, presente em prados, arrelvados, orlas de campos agrícolas, em sítios
temporariamente húmidos e, por vezes, pedregosos.
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

VALERIANACEAE

Calcitrapa
Furadouro; 39º11'11,9"N 09º01'45,7"W; 268m; 13-04-2013
Terófito muito comum na área de estudo, que vive em prados, clareiras de matos, arrelvados, taludes e orlas
de bosques, em sítios moderadamente ensolarados e com alguma nitrofilia. Cardaminetea hirsutae.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

ORCHIDACEAE

Entre a Salvé Rainha e o Arieiro; 39º10'54,2"N 09º03'30,1"W; 514m; 29-03-2012
Geófito frequente na área de estudo, indiferente edáfico, presente na orla ou subcoberto de bosques
esclerófilos, taludes e bermas de caminhos, em sítios ensombrados e algo húmidos. Querco-Fagetea sylvaticae.
Cerastium glomeratum Thuill.

CARYOPHYLLACEAE

Cerástio-enovelado, orelha-de-rato
Puceteira; 39º10'26,3"N 09º01'09,5"W; 112m; 22-02-2014
Terófito nitrófilo frequente em campos cultivados, incultos, taludes e margens de caminhos, em todo o tipo de
substrato. Stellarietea mediae.
Cerinthe major L.

BORAGINACEAE

Chupa-mel, chupa-mel-roxo, flor-de-mel
A este da Salvé Rainha; 39º11'07,8"N 09º03'35,1"W; 477m; 04-05-2016
Terófito ruderal pouco observado, que vive em incultos, caminhos e zonas pedregosas, em solos calcários.
Cerintho majoris-Fedion cornucopiae.
Ceterach officinarum Willd.

ASPLENIACEAE

Doiradinha, douradinha, erva-de-ouro
Cabanas de Torres; 39º09'16,3"N 09º04'01,6"W; 169m; 09-06-2014
Hemicriptófito muito frequente em fendas de rochas, cascalheiras e muros, locais secos e mais ou menos
expostos ou subcoberto de bosques. Cymbalario-Asplenion.
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel.

PLANTAGINACEAE

Nossa Senhora das Neves; 39º10'30,0"N 09º03'33,8"W; 645m; 30-03-2012
Caméfito pouco frequente no território, que vive sobre muros e fendas de rochas calcárias. Asplenietea
trichomanis.
Chaerophyllum temulum L.
Cerefolho, salsa-de-burro
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'38,5"N 09º01'22,1"W; 184m; 15-04-2014

APIACEAE (UMBELLIFERAE)
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Hemicriptófito raro no território, presente em clareiras e orlas de bosques, em sítios frescos, algo perturbados
e nitrificados. Alliarienion petiolatae.
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Margaça-de-inverno, margaça-fusca
Puceteira; 39º10'39,1"N 09º01'08,5"W; 123m; 26-02-2012
Terófito nitrófilo pouco frequente no território, existente em campos cultivados, prados húmidos e margens de
linhas de água. Spergulo-Arabidopsienion thalianae.
Chamaemelum mixtum (L.) All.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Margaça
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Terófito frequente no território, comum em incultos, clareiras de matos, margens de locais húmidos e bermas
de caminhos. Scleranthion annui.
Chamaemelum nobile (L.) All.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cabecinha-de-macela, macela, marcela
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente, observado em locais muito húmidos ou temporariamente encharcados,
sujeito a pisoteio. Lolio perennis-Plantaginion majoris.
Chara vulgaris L.

CHARACEAE

Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Carófito (alga verde calcificada) muito pouco frequente na área de estudo, presente em águas doces ou
salobras, pouco profundas, estanques ou com pouca correnteza, em ambientes nitrificados. Charion vulgaris.
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Lavapé, viomal
Entre o Barreiro Pequeno e a Lagoa, Vais Cortiços; 39º11'48,1"N 09º02'48,6"W; 354m; 01-07-2014
Caméfito muito abundante no território, que se encontra em orlas e clareiras de bosques marcescentes e
matos, taludes e afloramentos rochosos, sobre solos calcários. Stachyo lusitanicae-Cheirolophenion
sempervirentis.
Chelidonium majus L.

PAPAVERACEAE

Celidónia, erva-andorinha, erva-das-verrugas
Pragança; 39º11'45,1"N 09º03'46,9"W; 235m; 24-05-2014
Hemicriptófito frequente em locais humanizados, húmidos e ensombrados, observado em muros e fissuras
próximas de habitações. Parietarietalia judaicae.
Chenopodium album L.

AMARANTHACEAE

Catassol, erva-couvinha, quenopódio-branco
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 28-12-2012
Terófito ruderal frequente em campos cultivados, incultos, escombreiras, na proximidade de estábulos, valetas
e bermas de caminhos, em sítios húmidos e perturbados. Stellarietea mediae.
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AMARANTHACEAE

Pé-de-ganso
Entre o Barreiro Pequeno e a Lagoa, Vais Cortiços; 39º11'48,1"N 09º02'48,6"W; 354m; 01-07-2014
Terófito nitrófilo comum em campos abandonados, entulhos, valetas e bermas de caminhos. Chenopodion
muralis.
Chenopodium vulvaria L.

AMARANTHACEAE

Erva-fedegosa, fedegosa, vulvária
Arieiro, Serra; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 30-06-2014
Terófito nitrófilo comum no território, presente em terrenos removidos, cultivos, estrumeiras e bermas de
caminhos, em locais temporariamente encharcados. Chenopodion muralis.
Chrysanthemum coronarium var. coronarium

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Beijo-de-estudante, malmequer, pampilho-ordinário
Pragança, Quinta Senhora da Luz; 39º12'06,3"N 09º04'13,3"W; 173m; 09-04-2016
Terófito ruderal e nitrófilo pouco frequente na área de estudo, presente em caminhos e bermas de estradas.
Hordeion leporini.
Chrysanthemum coronarium var. discolor d’Urv.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Malmequer, malmequer-dos-açores, pampilho-ordinário
Alto dos Cortiços; 39º09'34,3"N 09º03'36,3"W; 231m; 20-04-2015
Terófito ruderal e nitrófilo frequente na área de estudo, presente em bermas de caminhos, campos agrícolas,
incultos e baldios urbanos. Hordeion leporini.
Chrysanthemum segetum L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Malmequer-bravo, pampilho-das-searas
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,4"N 09º02'59,2"W; 534m; 24-07-2012
Terófito nitrófilo comum no território, presente em incultos, pousios e campos cultivados, sobre solos
descarbonatados. Solano nigri-Polygonetalia convolvuli.
Cicendia filiformis (L.) Delarbre

GENTIANACEAE

Cercal; 39º13'38,4"N 09º00'19,1"W; 129m; 15-05-2016
Terófito pouco frequente na área estudada, presente em locais húmidos, preferencialmente mais arenosos.
Cicendion.
Cichorium intybus L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Almeirão, chicória-de-café
Arieiro, Cerca da Junqueira; 39º10'59,6"N 09º03'16,7"W; 549m; 24-07-2012
Hemicriptófito nitrófilo abundante no território, indiferente edáfico, presente em incultos, campos cultivados e
bermas de caminhos. Onopordenea acanthii.
Cirsium arvense (L.) Scop.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-das-vinhas, cardo-hemorroidal, cardo-rasteiro
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014
Geófito nitrófilo presente em incultos, baldios, campos cultivados e bermas de caminhos, em locais húmidos
ou temporariamente encharcados.
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Cirsium echinatum (Desf.) DC.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo
São João; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 30-03-2012
Hemicriptófito pouco frequente na área de estudo, presente em prados, matos baixos, tomilhais e bermas de
caminhos, em sítios secos e soalheiros, sobre solos calcários, algo nitrificados. Carthametalia lanati.
Cirsium filipendulum Lange

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo
Cercal; 39º13'35,7"N 09º00'21,5"W; 128m; 15-05-2016
Hemicriptófito pouco observado, presente em arrelvados e matos de ericas e tojais, sobre solos descarbonatados e húmidos.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-roxo
Fontainhas; 39º11'55,7"N 09º02'16,0"W; 360m; 05-10-2013
Hemicriptófito nitrófilo frequente no território, indiferente edáfico, observado em incultos, arrelvados, orlas de
bosques e valetas, em lugares moderadamente húmidos e ensolarados. Artemisietea vulgaris.
CISTACEAE

Cistus crispus L.

Roselha
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,1"N 09º03'33,7"W; 333m; 19-05-2012
Fanerófito frequente em matos baixos xerofílicos e bermas de caminhos, sobre solos descarbonatados.
Lavanduletalia stoechadis.
CISTACEAE

Cistus psilosepalus Sweet

Sanganho
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'53,3"N 09º00'49,3"W; 166m; 20-03-2014
Fanerófito frequente em urzais, tojais, giestais, em taludes e na orla ou subcoberto de bosques, sítios sombrios
e com alguma humidade, sobre solos arenosos ou descarbonatados. Ericion umbellatae.
CISTACEAE

Cistus salviifolius L.

Estevinha, sanganho-manso, sargaço-manso
Moinho de Céu; 39º10'49,3"N 09º04'22,0"W; 551m; 20-07-2014
Fanerófito muito frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em matos baixos xerofílicos, clareiras de
bosques, tomilhais e bermas de caminhos, em locais abertos e soalheiros. Cisto-Lavanduletea.
CISTACEAE

Cistus x incanus L.

(Cistus albidus L. x Cistus crispus L.)
Lagoa Pequena; 39º10'45,9"N 09º02'37,6"W; 519m; 25-05-2014
Fanerófito pouco frequente, observado em locais abertos e expostos de matos baixos xerofílicos e bermas de
caminhos. Cisto-Lavanduletea.
Clinopodium vulgare L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Clinopódio
Entre o Barreiro Pequeno e a Lagoa, Vais Cortiços; 39º11'48,1"N 09º02'48,6"W; 354m; 01-07-2014
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Hemicriptófito abundante no território, presente em solos perturbados, sombrios e húmidos, como orlas de
bosques, clareiras de matos e margens de caminhos. Trifolio medii-Geranietea sanguinei.
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

(Coincya cintrana (Cout.) P.Silva)
Saramago-de-bico-curvo, saramago-de-fruto-não-articulado
Entre a Salvé Rainha e o Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'37,3"W; 533m; 24-04-2014
Caméfito pouco frequente na PPSM, presente em bermas de caminhos, incultos e terrenos pedregosos.
Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Olhos-de-boi, pampilho, pampilho-de-micão
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Terófito ruderal muito frequente na PPSM, que vive em incultos, terrenos de cultivo, arrelvados e caminhos, em
sítios secos. Secalino-Stellarienea mediae.
Conium maculatum L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Ansarina-malhada, cegude, cicuta
Pragança, Quinta Senhora da Luz; 39º12'06,3"N 09º04'13,3"W; 173m; 09-04-2016
Hemicriptófito ruderal pouco frequente na área de estudo, presente em baldios, bermas de estradas e margens
de cursos de água, sobre substratos húmidos e ricos em matéria orgânica. Galio aparines-Alliarietalia
petiolatae.
Conopodium majus subsp. marizianum (Samp.) López Udías & Mateo

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Castanha-subterrânea-menor, reinolas
Fontainhas; 39º11'54,8"N 09º01'33,5"W; 415m; 01-07-2014
Geófito pouco comum no território, observado em alguns matos heliófilos, bosques, orlas e bermas de
caminhos, em terrenos secos e pedregosos. Rumici indurati-Dianthion lusitani.
Convolvulus althaeoides L.

CONVOLVULACEAE

Corriola-rosada
A oeste do Furadouro; 39º09'55,9"N 09º03'44,9"W; 345m; 13-04-2013
Hemicriptófito escandente pouco frequente na área de estudo, presente em campos cultivados ou
abandonados, arrelvados e matos pastoreados e taludes, sobre solos secos. Lygeo-Stipetea.
Convolvulus arvensis L.

CONVOLVULACEAE

Corriola, corriola-mansa, verdezela
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 24-07-2012
Hemicriptófito rasteiro ou escandente frequente no território, comum em terrenos cultivados ou abandonados
e arrelvados nitrófilos. Elytrigietalia intermedio-repentis.
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Avoadinha-branca-de-pelos-compridos, avoadinha-marfim
Puceteira; 39º10'39,1"N 09º01'08,5"W; 123m; 18-12-2011
Caméfito ruderal muito frequente, presente em terrenos cultivados, incultos e bermas de caminhos, em locais
perturbados. Chenopodion muralis.
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Coronilla glauca L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Pascoinhas, sena-do-rei
Vale da Ramada; 39º10'29,9"N 09º04'09,3"W; 443m; 27-12-2012
Fanerófito muito abundante em orlas, clareiras de matos, bosques perenifólios e encostas soalheiras, sobre
solos calcários pedregosos. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Coronilla juncea L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Furadouro; 39º11'14,5"N 09º01'52,0"W; 280m; 18-12-2011
Caméfito pouco frequente no território, presente em matos xerofílicos abertos, em sítios secos. Pistacio
lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Pascoinhas, sene-escorpião
Pragança, Joaninho; 39º11'24,3"N 09º03'49,7"W; 321m; 02-07-2014
Terófito calcícola pouco observado no território, presente em incultos, orlas de terrenos cultivados e bermas
de caminhos, em locais secos e descampados. Roemerion hybridae.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

POACEAE (GRAMINEAE)

Capim-das-pampas, erva-das-pampas
Puceteira; 39º10'39,1"N 09º01'08,5"W; 123m; 18-12-2011
Hemicriptófito nitrófilo pouco frequente, com comportamento invasor, alastrando rapidamente em terrenos
removidos e abandonados, valetas e taludes.
Crambe hispanica L.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Couve-bastarda
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,7"N 09º02'50,2"W; 549m; 18-05-2013
Terófito pouco frequente na PPSM, presente em bermas de caminhos pedregosos e fissuras de rochas
calcárias, onde a humidade se encontra garantida. Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati.
Crataegus monogyna Jacq.

ROSACEAE

Espinheiro-branco, espinheiro-ordinário, pilriteiro
Pragança, Joaninho; 39º11'24,2"N 09º03'51,0"W; 314m; 26-07-2012
Fanerófito frequente no território, que vive em orlas de bosques húmidos, clareiras de matos e silvados.
Rhamno catharticae-Prunetea spinosae.
Crepis capillaris (L.) Wallr.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Almeirão-branco, almeirôa, barba-de-falcão
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Terófito frequente em arrelvados, incultos, orla de terrenos de cultivo e caminhos, em sítios frescos, com
alguma humidade e nitrofilia. Molinio-Arrhenatheretea.
Crepis foetida L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Almeirôa-dos-comboios
São João; 39º10'26,5"N 09º03'36,8"W; 661m; 26-02-2012
Terófito muito pouco frequente na área de estudo, que ocorre em descampados, caminhos e arrelvados, em
sítios áridos e pedregosos. Chenopodio-Stellarienea.
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ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Almeirôa, almeirosa, condrilha-de-dioscórides
Furadouro; 39º11'06,2"N 09º01'42,4"W; 264m; 13-04-2013
Terófito vulgar na PPSM, presente em terrenos cultivados, incultos, pastagens e bermas de caminhos, em
locais perturbados. Sisymbrietalia officinalis.
IRIDACEAE

Crocus serotinus subsp. salzmannii (Gay) B.Mathew

Açafrão-bravo
Arieiro, Centro de interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 17-10-2013
Geófito frequente em terrenos cultivados, incultos, pastagens e bermas de caminhos, em locais perturbados.
RUBIACEAE

Crucianella angustifolia L.

Granza
Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'29,5"W; 556m; 15-04-2014
Terófito pouco observado, presente em clareiras de matos e arrelvados, em locais descampados, secos e
pedregosos, sobre substrato calcário. Tuberarietea guttatae.
Crupina vulgaris Cass.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Crupina-comum
Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'29,5"W; 556m; 15-04-2014
Terófito pouco observado, que se encontra em clareiras de matos, arrelvados secos e caminhos, em sítios
áridos e pedregosos, sobre solos calcários. Tuberarietea guttatae.
CUPRESSACEAE

Cupressus lusitanica Mill.

Cedro, cedro-de-goa, cedro-do-buçaco
Fontainhas; 39º12'14,5"N 09º01'26,4"W; 330m; 06-07-2015
Fanerófito pouco frequente na PPSM, cultivado como ornamental em sítios mais húmidos, atualmente surge
como subespontâneo.
CUPRESSACEAE

Cupressus macrocarpa Hartw.

Cipreste-da-califórnia, cipreste-macrocarpa
Furadouro, Vale Ferreiro; 39º12'02,4"N 09º01'22,8"W; 357m; 30-07-2014
Fanerófito pouco frequente na PPSM, formando pequenos povoamentos, ocorrendo como subespontâneo.
CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L.
Cipreste-comum, cipreste-dos-cemitérios
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 14-01-2012
Fanerófito plantado de forma isolada e irregular, que acorre atualmente como subespontâneo.
Cymbalaria muralis Gaertn., B.Mey. & Schreb.

PLANTAGINACEAE

Cimbalária, ruinas
Pragança; 39º11'41,7"N 09º03'49,3"W; 231 m; 10-05-2014
Caméfito próprio de muros e fendas de rochas, em sítios húmidos e sombrios, de zonas urbanas. Parietarietalia
judaicae.
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Cynara cardunculus L.
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ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo, cardo-coalhador, cardo-do-coalho
Pragança, Curva da Orera; 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W; 344m; 25-04-2014
Hemicriptófito nitrófilo pouco comum no território, que vive em bermas de estradas e caminhos, zonas de
pasto e baldios, em sítios secos. Urtico piluliferae-Silybion mariani.
Cynara humilis L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Alcachofra, alcachofra-brava, alcachofra-de-são-joão
Furadouro; 39º10'46,5"N 09º01'37,1"W; 235m; 11-10-2014
Hemicriptófito nitrófilo muito frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em bermas de estradas e
caminhos, clareiras de bosques e matos, campos cultivados e pastagens, em sítios secos. Onopordion
castellani.
Cynodon dactylon (L.) Pers.

POACEAE (GRAMINEAE)

Grama, grama-das-boticas, gramão
Puceteira; 39º10'39,1"N 09º01'08,5"W; 123m; 18-12-2011
Hemicriptófito nitrófilo comum na PPSM, verdadeira praga de terrenos agrícolas, que se autopropaga pela
fragmentação dos rizomas. Trifolio fragiferi-Cynodontion dactyli.
Cynoglossum clandestinum Desf.

BORAGINACEAE

Cinoglossa-de-flor-fechada, língua-de-cão
Furadouro; 39º10'46,5"N 09º01'37,1"W; 235m; 11-10-2014
Hemicriptófito ruderal pouco observado, presente em taludes, bermas de caminhos, lugares expostos e secos.
Carthametalia lanati.
Cynoglossum creticum Mill.

BORAGINACEAE

Cinoglossa-de-flor-listrada, orelha-de-lebre
Vale da Ramada; 39º10'10,2"N 09º04'22,2"W; 386m; 20-04-2015
Hemicriptófito nitrófilo pouco frequente no território, observado em bermas de caminhos e locais
ruderalizados. Carthametalia lanati.
Cynosurus echinatus L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Rabo-de-cão
Pragança, Portela de Casalinho; 39º12'03,0"N 09º03'44,8"W; 203m; 01-07-2014
Terófito ruderal muito frequente no território, presente em incultos, bermas de estradas, descampados e
clareiras de matos. Sisymbrietalia officinalis.
Cyperus eragrostis Lam.

CYPERACEAE

Junção
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Geófito pouco frequente no território, presente em margens de lagoas ou charcos e juncais, em sítios sempre
húmidos e perturbados. Holoschoenetalia vulgaris.
Cyperus longus L.
Junça, junça-longa, junça-ordinária
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º12'19,8"N 09º03'44,7"W; 152m; 02-07-2014

CYPERACEAE
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Geófito pouco frequente no território, presente em bermas de caminhos que marginam linhas de água, valetas
e orlas de campos agrícolas, em sítios húmidos. Magnocaricion elatae.
Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch

CYTINACEAE

Coalhadas, pútegas, pútegas-vermelhas
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'50,0"N 09º00'12,8"W; 358m; 15-04-2014
Holoparasita pouco frequente, presente em matos baixos xerofílicos, mais ou menos abertos, parasitando
plantas do género Cistus de flor rosada, sobre solos calcários. Rosmarinetalia officinalis.
Cytisus arboreus subsp. baeticus (Webb) Maire

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Giesta, giesteira-do-sul
Entre o Furadouro e a Puceteira; 39º10'58,8"N 09º01'19,6"W; 161m; 02-05-2013
Fanerófito raro no território de estudo, indiferente edáfico, observado na orla de bosques perenifólios.
Cytisetea scopario-striati.
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Giesta-das-sebes, giesteira-das-sebes
Pragança, Cabeça da Mata; 39º11'55,2"N 09º04'13,9"W; 189m; 10-08-2015
Fanerófito muito frequente na PPSM, indiferente edáfico, que vive em matos e orla de bosques. Cytisetalia
scopario-striati.
Cytisus striatus (Hill) Rothm.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Giesta-amarela, giesteiras-das-serras, giesta-negral
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'50,5"N 09º01'33,0"W; 212m; 10-04-2014
Fanerófito pouco frequente, presente na orla de sobreirais e carvalhais, em terrenos incultos e locais expostos,
sobre solos descarbonatados. Ulici europaei-Cytision striati.
Dactylis glomerata L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Dáctila, panasco, pé-de-galo
Lagoa Pequena; 39º10'45,9"N 09º02'37,6"W; 519m; 11-09-2013
Hemicriptófito comum em clareiras de matos, arrelvados e bermas de caminhos, em locais com humidade.
Molinio-Arrhenatheretea.
Dactylis hispanica subsp. hispanica

POACEAE (GRAMINEAE)

Panasco-de-folhas-estreitas
Moloiço; 39º11'03,4"N 09º03'31,5"W; 555m; 15-04-2014
Hemicriptófito subnitrófilo frequente em arrelvados, orlas e clareiras de bosques, matos e bermas de
caminhos, em sítios secos. Lygeo-Stipetea.
Dactylis hispanica subsp. lusitanica (Stebbins & Zohary) Rivas Mart. & Izco

POACEAE (GRAMINEAE)

Panasco, pé-de-galo
Furadouro; 39º11'11,7"N 09º01'50,7"W; 270m; 10-06-2014
Hemicriptófito comum observado em arrelvados, clareiras de matos e bermas de caminhos, em sítios um tanto
frescos. Stipo giganteae-Agrostietea castellanae.
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Danthonia decumbens (L.) DC.
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POACEAE (GRAMINEAE)

Fontainhas; 39º12'13,8"N 09º01'27,5"W; 301m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco comum no território, presente em sítios húmidos, subcoberto de matos (tojais ou urzais),
com preferência por solos arenosos.
Daphne gnidium L.

THYMELAEACEAE

Trovisco, trovisco-fêmea
Fontainhas; 39º11'54,8"N 09º01'33,5"W; 415m; 01-07-2014
Fanerófito muito frequente na região, indiferente edáfico, presente em bosques perenifólios e matagais de
substituição destes mesmos bosques. Quercetea ilicis.
Daucus carota L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Cenoura-brava, erva-salsa
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,4"N 09º02'59,2"W; 534m; 24-07-2012
Hemicriptófito nitrófilo muito frequente na PPSM, em terrenos cultivados e incultos, arrelvados, clareiras de
matos e bermas de caminhos. Artemisietea vulgaris.
Daucus crinitus Desf.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Cenoura-de-folhas-miúdas
Cercal; 39º13'36,6"N 09º00'21,9"W; 126m; 06-07-2015
Hemicriptófito observado com frequência em encostas soalheiras, orla de terrenos cultivados e taludes.
Hyparrhenion sinaicae.
Daucus muricatus (L.) L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Cenoura-brava
Cercal; 39º13'36,6"N 09º00'21,9"W; 126m; 06-07-2015
Terófito frequente no território, observado em incultos e bermas de caminhos, em terrenos secos e alterados.
Hordeion leporini.
Delphinium consolida L.

RANUNCULACEAE

Consólida-real
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 02-07-2014
Terófito muito pouco frequente, observado perto de terrenos de cultivo. Tem preferência por solos calcários de
textura franca.
Delphinium pentagynum Lam.

RANUNCULACEAE

Passarinhos
Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 09-06-2014
Hemicriptófito subnitrófilo frequente em prados secos, clareiras de matos e incultos sobre solos calcários.
Roemerion hybridae.
Dianthus cintranus subsp. barbatus R.Fern. & Franco

CARYOPHYLLACEAE

Cravina, mauritânias
Arieiro, Pinhal; 39º11'49,8N 09º03'25,9"W; 522m; 24-07-2012
Caméfito calcícola comum na PPSM, sobre afloramentos rochosos expostos e matos baixos. Calendulo
lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
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PLANTAGINACEAE

Abeloura, dedaleira, erva-dedal
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'54,6"N 09º03'33,9"W; 334m; 19-05-2012
Hemicriptófito subnitrófilo abundante no território, presente em taludes, orlas herbáceas e clareiras de matos,
assim como em afloramentos rochosos abrigados e margens de caminhos, em sítios húmidos, frescos ou
sombrios.
Dipsacus fullonum L.

DIPSACACEAE

Cardo-cardador-bravo, cardo-penteador-bravo
Entre a Fonte Forno e a Fonte da Pipa; 39º11'18,8"N 09º04'07,9"W; 287m; 24-05-2014
Hemicriptófito pouco frequente, observado sobre solos perturbados em margens de caminhos, húmidos ou
temporariamente encharcados, em juncais e locais próximos de cursos de água. Balloto-Conion maculati.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Tágueda, táveda-de-folhas-estreitas
Puceteira; 39º10'39,1"N 09º01'08,5"W; 123m; 18-12-2011
Caméfito ruderal muito abundante no território, em pousios, pastagens abandonadas, incultos e bermas de
estrada, em sítios húmidos ou próximo de linhas de água degradadas. Bromo madritensis-Piptatherion miliacei.
Dorycnium rectum (L.) Ser.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cabanas de Torres; 39º09'09,9"N 09º04'02,8"W; 131m; 09-06-2014
Caméfito subnitrófilo frequente na área de estudo, observado em juncais, valetas, charcos e margens de linhas
de água. Molinio arundinacea-Holoschoenion vulgaris.
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Albaida, antílido-do-gerardo, saudades
Entre Rocha Forte e o Charco, a oeste do Cabeço do Velho; 39º12'32,3"N 09º03'04,1"W; 193m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente, presente em matos e pastagens, sobre solos calcários descarbonatados ou
arenitos, com alguma humidade. Hyparrhenietalia hirtae.
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.

CUCURBITACEAE

Pepineiro-bravo, pepineiro-de-são-gregório, pepino-de-são-gregório
Pragança; 39º11'35,8"N 09º03'45,2"W; 263m; 08-08-2014
Hemicriptófito nitrófilo pouco frequente no território, observado em terrenos abandonados, mas outrora
cultivados, baldios e bermas caminhos. Chenopodietalia muralis.
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

POACEAE (GRAMINEAE)

Milhã, milhã-maior, milhã-pé-de-galo
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º12'19,8"N 09º03'44,7"W; 152m; 02-07-2014
Terófito comum em solos húmidos e perturbados, infestando campos de lavoura irrigados. É observado
também em margens de ribeiras, valetas e bermas de estradas. Digitario ischaemi-Setarienion viridis.
Echium arenarium Guss.

BORAGINACEAE

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Hemicriptófito raro na área de estudo, observado em barrancos ou taludes arenosos xerofílicos, possivelmente
com materiais oriundos da orla costeira.
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Echium creticum subsp. coincyanum (Laicata) R.Fern.
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BORAGINACEAE

Viboreira
Nossa Senhora das Neves, Calçada dos Frades; 39º10'30,3"N 09º03'31,7"W; 638m; 21-06-2014
Hemicriptófito nitrófilo comum em clareiras de matos, arrelvados, zona de pastoreio e margens de caminhos,
sobre solos calcários ou descarbonatados. Carthametalia lanati.
Echium plantagineum L.

BORAGINACEAE

Chupa-mel, soagem
Furadouro; 39º11'09,7"N 09º01'47,2"W; 272m; 28-04-2013
Terófito nitrófilo frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em terras cultivadas, bermas de caminhos e
locais de pastagens, em sítios secos ou húmidos. Echio plantaginei-Galactition tomentosae.
Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link

BORAGINACEAE

Viperina
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,4"N 09º02'59,2"W; 534m; 14-01-2012
Hemicriptófito nitrófilo muito abundante em terras de pastoreio, arrelvados, clareiras de matos e margens de
caminhos, sobre solos calcários arenosos ricos em matéria orgânica. Carthametalia lanati.
Echium creticum subsp. coincyanum (Laicata) R.Fern. x Echium tuberculatum
Hoffmanns. & Link

BORAGINACEAE

Próximo do Alto dos Cortiços; 39º09'34,3"N 09º03'36,3"W; 231m; 09-06-2012
Hemicriptófito nitrófilo pouco frequente na área de estudo, presente em margens de caminhos e pousios,
sobre solos calcários arenosos ou descarbonatados. Carthametalia lanati.
Epilobium hirsutum L.

ONAGRACEAE

Epilóbio-eriçado
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º11'19,7"N 09º03'51,1"W; 145 m; 02-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente no território, observado em lugares com poços, valetas e bermas de caminhos,
sobre solos bastante húmidos. Calystegietalia sepium.
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum

ONAGRACEAE

Erva-bonita
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'53,3"N 09º00'49,3"W; 166m; 01-07-2014
Hemicriptófito ruderal frequente, ocorrendo em bermas de estradas e caminhos e na proximidade de cursos de
água, em sítios húmidos. Potentillion anserinae.
Epilobium tetragonum subsp. tournefortii (Michalet) Rouy & E.G.Camus

ONAGRACEAE

Erva-bonita
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Hemicriptófito frequente na área de estudo, particularmente em arrelvados húmidos, margens de cursos de
água, bermas de caminhos onde existe escorrência de água e locais húmidos com alguma nitrofilia.
Plantaginetalia majoris.
Epipactis lusitanica D.Tyteca
Heleborinha
A oeste do Furadouro; 39º09'55,9"N 09º03'44,9"W; 345m; 13-04-2013

ORCHIDACEAE
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Geófito pouco frequente no território, que vive em locais ensombrados e húmidos como orlas ou subcoberto
de bosques perenifólios e matos, sobre solos calcários descarbonatados. Quercenion broteroi.
Equisetum arvense L.

EQUISETACEAE

Cavalinha, pinheirinha, rabo-de-cavalo
Cabanas de Torres; 39º09'09,9"N 09º04'02,8"W; 131m; 09-06-2014
Geófito pouco frequente na PPSM, observado em terrenos cultivados ou incultos, taludes e bermas de
caminhos junto a linhas de água, sobre solos húmidos e arenosos. Elytrigietalia intermedio-repentis.
Equisetum ramosissimum Desf.

EQUISETACEAE

Cavalinha, pinheirinha, rabo-de-porco
Entre o Carvalhal e a Tojeira; 39º11'29,4"N 09º04'57,5"W; 181m; 30-07-2014
Geófito pouco frequente na PPSM, que vive em terrenos húmidos e arenosos, próximo de campos agrícolas
irrigados e margens de cursos de água. Populetalia albae.
Equisetum telmateia Ehrh.

EQUISETACEAE

Cavalinha, pinheirinha
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014
Geófito comum no território, observado em margens de ribeiras, incultos, prados e bermas de caminhos, em
locais com bastante humidade. Salici purpureae-Populetea nigrae.
Erica arborea L.

ERICACEAE

Queiroga, torga, urze-branca
Furadouro; 39º11'00,5"N 09º01'33,2"W; 221m; 10-06-2014
Fanerófito abundante em bosques abertos e suas orlas, encostas frescas de matos altos e bermas de
caminhos, sobre solos profundos. Apesar de J.C. Costa et al. ([CNA+12]) o considerarem característico de
Ericion arboreae, pela experiência de campo pode afirmar-se que, no território, aparece sobre solos profundos
e descabornatados, pelo que em termos fitossociológicos considera-se que seja característico da classe
Cytisetea scopario-striati.
Erica cinerea L.

ERICACEAE

Queiroga, torga, urze-roxa
Barreiras Vermelhas; 39º11'20,2"N 09º01'10,1"W; 230m; 29-07-2014
Fanerófito frequente em urzais, clareiras de carrascais ou orlas de bosques, sobre solos calcários
descarbonatados ou siliciosos. Calluno vulgaris-Ulicetea minoris.
Erica lusitanica Rudolphi

ERICACEAE

Queiroga, torga, urze
Cercal; 39º13'36,6"N 09º00'21,9"W; 126m; 06-07-2015
Fanerófito apenas frequente nesta zona do território, ocorrendo em matos e urzais, em locais húmidos e
sombrios e próximos de linhas de água. Genistion micrantho-anglicae.
Erica scoparia L.
Urze-das-vassouras, urze-durázia, vassoura
Espigão; 39º11'36,0"N 09º01'32,0"W; 445m; 08-02-2016

ERICACEAE
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Fanerófito muito abundante em urzais, matos, bosques abertos e suas orlas, sobre solos ácidos ou
descarbonatados. Calluno vulgaris-Ulicetea minoris.
Erica umbellata L.

ERICACEAE

Queiró, queiroga, torga
Barreiras Vermelhas; 39º11'15,3"N 09º01'11,0"W; 237m; 11-09-2013
Fanerófito pouco comum na área em estudo, presente em urzais baixos, clareiras de matos rasteiros e terrenos
nus e degradados, sobre solos ácidos. Ericion umbellatae.
Erigeron karvinskianus DC.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Intrometidas, margacinhas, vitadínia-das-floristas
Pragança; 39º11'45,1"N 09º03'46,9"W; 235m; 24-05-2014
Caméfito pouco frequente no território, cultivado em jardins ou subespontâneo em fendas de rochas e muros.
Parietarietalia judaicae.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

GERANIACEAE

Bico-de-cegonha
Barreiro Pequeno; 39º11'48,4"N 09º02'58,2"W; 367m; 11-05-2014
Terófito nitrófilo frequente em arrelvados secos, terras cultivadas, bermas de caminhos e locais de pastagens.
Stellarietea mediae.
Erodium malacoides (L.) L’Hér.

GERANIACEAE

Erva-garfo, maria-fia, marioila
Portela do Sol; 39º09'27,5"N 09º05'04,4"W; 199m; 28-12-2012
Terófito ruderal frequente no território, presente em orlas de cultivos, incultos, arrelvados secos, bermas de
caminhos e pastagens, em locais expostos e secos. Stellarietea mediae.
Erodium moschatum (L.) L’Hér.

GERANIACEAE

Agulha-de-pastor-moscada, agulheira-moscada, erva-alfinete
Nossa Senhora das Neves; 39º10'30,0"N 09º03'33,8"W; 645m; 11-05-2014
Terófito muito frequente em terrenos cultivados, incultos, bermas de caminhos e taludes, assim como em
sítios ruderalizados. Chenopodio-Stellarienea.
Erodium primulaceum (Lange) Welw. ex Lange

GERANIACEAE

Lagoa Pequena; 39º10'45,9"N 09º02'37,6"W; 519m; 25-05-2014
Terófito comum em bermas de caminhos e estradas, taludes e orla de matos, sobre solos calcários.
Plantaginion serrariae.
Erophaca baetica (L.) Boiss.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Alfava-dos-montes, alfava-silvestre, tremoção
Furadouro; 39º11'08,9"N 09º01'36,3"W; 230m; 12-02-2012
Hemicriptófito subnitrófilo frequente na orla ou subcoberto de bosques perenifólios, clareiras de matos baixos
e bermas de estradas, sobre substratos argilosos. Ulici argentei-Cistion ladaniferi.
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Eruca vesicaria (L.) Cav.
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BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Eruca, fedorenta
Pragança, Cabeça da Mata; 39º11'55,2"N 09º04'13,9"W; 189m; 26-08-2013
Terófito pouco frequente, observado em pousios ou campos de sequeiro e terras ruderalizadas. Stellarietea
mediae.
Eryngium dilatatum Lam.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Cardinho-azul, cardo-azul
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-06-2013
Hemicriptófito frequente em incultos, descampados, taludes e bermas de caminhos, em sítios bastante
soalheiros, sobre solos calcários. Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodion retusi.
Eucalyptus globulus Labill.

MYRTACEAE

Eucalipto, eucalipto-comum
Cedros; 39º11'08,9"N 09º03'29,6"W; 463m; 13-01-2012
Fanerófito introduzido e largamente cultivado, formando plantações monoespecíficas, mais ou menos densas.
Ocorre como subespontâneo nas bermas de caminhos.
Euphorbia amygdaloides L.

EUPHORBIACEAE

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,1"N 09º03'33,7"W; 333m; 28-04-2013
Caméfito pouco frequente no território, que ocorre nas orlas de bosques húmidos, formações arbustivas
higrófilas e bermas de caminhos, assim como em locais ensombrados e moderadamente húmidos, com
alguma nitrofilia. Querco-Fagetea sylvaticae.
Euphorbia characias L.

EUPHORBIACEAE

Maleiteira-maior, trovisco, trovisco-macho
Cedros, Formoiro; 39º11'11,0"N 09º03'31,5"W; 443m; 10-06-2013
Caméfito muito abundante em orlas de bosques, matos abertos, zonas de pastoreio, taludes e bermas de
caminhos, em solos calcários. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Euphorbia exigua L.

EUPHORBIACEAE

Ésula-menor, titímalo-menor
Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'29,5"W; 556m; 15-04-2014
Terófito muito abundante em arrelvados, clareira de matos, taludes e bermas de caminhos e estradas, em
locais ruderalizados. Brachypodietalia distachyi.
Euphorbia helioscopia L.

EUPHORBIACEAE

Maleiteira, titímalo-dos-vales
Pragança; 39º11'54,3"N 09º03'47,4"W; 208m; 23-03-2014
Terófito nitrófilo frequente no território, observado em sítios humanizados, terrenos cultivados, incultos e
locais de pastagem. Polygono-Chenopodion polyspermi.
Euphorbia nicaeensis All.

EUPHORBIACEAE

São João; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 15-03-2012
Hemicriptófito pouco comum na PPSM, que se encontra em arrelvados secos, descampados, taludes e bermas
de caminhos, em sítios pedregosos, abertos e soalheiros, sobre solos calcários. Rosmarinetalia officinalis.
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Euphorbia paniculata subsp. welwitschii (Boiss. & Reut.) Vicens, Molero &
C.Blanché

EUPHORBIACEAE

Pragança, Fontes Chã Dias; 39º12'19,8"N 09º03'44,7"W; 152m; 02-07-2014
Caméfito presente em matos calcícolas, sítios temporariamente húmidos ou próximo de linhas de água.
Quercenion broteroi.
Euphorbia peplus L.

EUPHORBIACEAE

Esúla-redonda, sarmento
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-07-2013
Terófito frequente em arrelvados nitrificados, zonas de pastoreio e bermas de caminhos, em locais húmidos e
temperados. Polygono-Chenopodion polyspermi.
Euphorbia portlandica L.

EUPHORBIACEAE

Pragança, Joaninho; 39º11'25,3"N 09º03'50,7"W; 318m; 26-07-2012
Hemicriptófito pouco frequente, presente em encostas rochosas, sítios pedregosos e soalheiros.
Euphorbia pterococca Brot.

EUPHORBIACEAE

Esúla-angulosa
Moloiço; 39º11'03,4"N 09º03'31,5"W; 555m; 15-04-2014
Terófito arvense pouco frequente no território, observado em arrelvados e superfícies cultivadas, sobre solos
calcários argilosos. Stellarietea mediae.
Euphorbia segetalis L.

EUPHORBIACEAE

Alforbia-brava, alforva-brava
Fontainhas; 39º11'54,8"N 09º01'33,5"W; 415m; 18-05-2013
Terófito ruderal muito frequente no território, indiferente edáfico, presente em descampados, clareiras de
matos, pastagens e bermas de caminhos. Diplotaxion erucoidis.
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub

POLYGONACEAE

Cabanas de Torres; 39º09'26,5"N 09º04'17,9"W; 147m; 29-07-2014
Terófito escandente ruderal pouco frequente no território, observado em bermas de caminhos e próximo de
linhas de água.
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve

POLYGONACEAE

Corriola-bastarda
Arieiro, Serra; 39º10'42,5"N 09º03'16,7"W; 529m; 30-06-2014
Terófito escandente, ruderal e arvense, comum no território, presente em solos arenosos, húmidos e nitrófilos.
Secalino-Stellarienea mediae.
Ferula communis L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Canafrecha, férula
Tojeira; 39º11'01,8"N 09º04'59,0"W; 237m; 25-04-2014
Hemicriptófito presente em sítios secos como orlas e clareiras de matos, assim como em lugares alterados
como bermas de caminhos e valetas. Brachypodietalia phoenicoidis.
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MORACEAE

Bebereira, figueira, figueira-comum
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014
Fanerófito comum na área de estudo, presente na margem de cursos de água e orlas de matagais, em locais
frescos. Observa-se, também, com frequência como cultivada. Parietarietalia judaicae.
Filago lutescens Jord.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Alto da Lagoinha; 39º10'08,8N" 09º05'54,5"W; 368m; 09-06-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, que vive sobre substrato pedregoso, em arrelvados descampados, orlas e
clareiras de matos. Tuberarietalia guttatae.
Filago pyramidata L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Erva-dos-moinhos, erva-dos-ninhos
Alto da Lagoinha; 39º10'10,8N" 09º05'51,1"W; 368m; 09-06-2014
Terófito de sítios secos e descampados, sobre substrato pedregoso, também existente em terrenos cultivados.
Stellarietea mediae.
Foeniculum vulgare Mill.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Fiôlho, funcho
Furadouro; 39º10'46,5"N 09º01'37,1"W; 235m; 11-10-2014
Hemicriptófito ruderal frequente na PPSM, indiferente edáfico, observado em locais nitrificados, bermas de
caminhos e sítios secos, descampados e rochosos. Carthametalia lanati.
Fraxinus angustifolia Vahl

OLEACEAE

Freixo, freixo-comum, freixo-de-folhas-estreitas
Pragança; 39º11'49,7"N 09º03'50,5"W; 202m; 30-07-2014
Fanerófito vulgar em bosques ripícolas, nas margens de cursos de água e lugares bastante húmidos, em
substrato profundo e limoso. Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris.
Fumaria agraria Lag.

PAPAVERACEAE

Fumária-dos-campos, fumária-maior
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 30-03-2012
Terófito infestante observado no território em terras cultivadas, orlas de matos e bermas de caminhos, assim
como em zonas rochosas. Fumarion wirtgenii-agrariae.
Fumaria bastardii Boreau

PAPAVERACEAE

Arieiro, Serra; 39º10'43,3"N 09º03'13,0"W; 525m; 30-06-2014
Terófito subnitrófilo frequente em terrenos cultivados ou abandonados, assim como sebes e muros. Solano
nigri-Polygonetalia convolvuli.
Fumaria capreolata L.

PAPAVERACEAE

Catarinas-queimadas, fumária-maior
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 30-03-2012
Terófito subnitrófilo frequente em solos removidos, terrenos cultivados, muros ou sebes. Cardaminetea
hirsutae.
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Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch
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PAPAVERACEAE

Fumária-das-paredes, salta-sebes
Pragança; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014
Terófito vulgar no território, presente em campos cultivados ou incultos, escombreiras, muros, bermas de
caminhos, em solos nitrófilos. Secalino-Stellarienea mediae.
Fumaria officinalis L.

PAPAVERACEAE

Erva-moleirinha, erva-pombinha, fumária
Arieiro, Serra; 39º10'43,3"N 09º03'13,0"W; 525m; 30-06-2014
Terófito ruderal frequente na PPSM, habitual em campos agrícolas cultivados ou incultos e bermas de
caminhos. Polygono-Chenopodion polyspermi.
Fumaria reuteri Boiss.

PAPAVERACEAE

Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-07-2013
Terófito raro no território, que se pode encontrar em terrenos cultivados, bermas de caminhos, geralmente em
sítios pouco alterados, não ruderalizados. Stellarietea mediae.
Gagea lusitanica A.Terracc.

LILIACEAE

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 22-02-2014
Geófito presente em pequenas populações dispersas na PPSM em clareiras de matos, pastos ou zonas
pisoteadas e fendas de rochas, sobre qualquer tipo de substrato. Poetalia bulbosae.
Galactites tomentosa Moench

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'52,0"N 09º03'31,9"W; 335m; 19-05-2012
Terófito ruderal frequente em terras incultas ou cultivadas e caminhos, geralmente em locais nitrificados.
Echio plantaginei-Galactition tomentosae.
Galium aparine L.

RUBIACEAE

Amor-de-hortelão, pegamaço
Pragança, Salgueirinho; 39º11'44,6"N 09º04'01,6"W; 198m; 10-05-2014
Terófito ruderal frequente em terras cultivadas, baldios e pastagens, geralmente em sítios perturbados e
sombrios. Galio-Urticetea.
Galium debile Desv.

RUBIACEAE

Próximo do Alto dos Cortiços; 39º09'34,3"N 09º03'36,3"W; 231m; 09-06-2012
Hemicriptófito pouco frequente na PPSM, que vive em arrelvados húmidos e lodaçais. Brizo-Holoschoenenion.
Galium lucidum All.

RUBIACEAE

Salvé Rainha; 39º11'01,8"N 09º03'44,1"W; 494m; 10-06-2012
Hemicriptófito frequente no território, presente em clareiras de matos, margens de caminhos, cascalheiras e
fissuras de rochas, em locais expostos sobre solos calcários. Brachypodietalia phoenicoidis.
Galium mollugo subsp. erectum Huds. ex Syme
Molugem, solda-branca-da-montanha
Salvé Rainha; 39º11'01,8"N 09º03'44,1"W; 494m; 11-05-2014

RUBIACEAE
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Hemicriptófito comum na orla de matagais, bermas de caminhos, fissuras de rochas e zonas pedregosas, sobre
solos calcários. Galio-Urticetea.
Galium mollugo subsp. mollugo

RUBIACEAE

Molugem, solda-branca
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 29-06-2013
Hemicriptófito esciófilo pouco frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em prados, subcoberto de
pinhais e carrascais arbóreos e caminhos. Galio-Urticetea.
Galium murale (L.) All.

RUBIACEAE

São João; 39º10'30,0"N 09º03'33,8"W; 645m; 11-05-2014
Terófito pouco observado na área em estudo, que se encontra em clareiras de matos, bermas de caminhos e
calçadas, em sítios secos e rochosos. Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis.
Galium verrucosum Huds.

RUBIACEAE

Erva-confeiteira
Lagoa; 39º11'49,9"N 09º02'35,8"W; 355m; 24-04-2014
Terófito ruderal comum em pastagens, descampados e incultos, sobre substratos básicos. Roemerion hybridae.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.

POACEAE (GRAMINEAE)

Barreiras Vermelhas; 39º11'16,9"N 09º01'14,4"W; 205m; 29-07-2014
Terófito ruderal comum em matos ralos, pousios e incultos, em sítios secos, sobre solos calcários
descarbonatados. Echio plantaginei-Galactition tomentosae.
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.

POACEAE (GRAMINEAE)

Azevém-quebradiço, erva-canarinha
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Terófito pouco frequente, comum em arrelvados, prados e lameiros, geralmente em locais húmidos ou
temporariamente alagados. Stipo giganteae-Agrostietea castellanae.
Genista tournefortii Spach

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Moinho do Céu; 39º10'49,0"N 09º04'14,8"W; 517m; 20-07-2014
Fanerófito calcícola frequente no território em matos e clareiras de matos e de bosques. Quercion broteroi.
Genista triacanthos Brot.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ranha-lobo, tojo-molar
Barreiras Vermelhas; 39º11'26,4"N 09º01'04,0"W; 203m; 11-09-2013
Fanerófito frequente na área de estudo, que vive no subcoberto de carvalhais e de sobreirais, sobre solos
ácidos. Ericion umbellatae.
Geranium dissectum L.

GERANIACEAE

Bico-de-pomba, coentrinho
Portela do Sol; 39º09'27,5"N 09º05'04,4"W; 199m; 28-12-2012
Terófito ruderal muito frequente em terras cultivadas, pastagens, incultos e bermas de caminhos, em locais
com alguma nitrofilia. Cardaminetea hirsutae.
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Geranium lucidum L.
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GERANIACEAE

Cedros, Formoiro; 39º11'10,3"N 09º03'44,0"W; 415m; 02-05-2013
Terófito abundante no território, presente na orla e no subcoberto de bosques, em locais húmidos e sombrios.
Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis.
Geranium molle L.

GERANIACEAE

Bico-de-pomba-menor
Arieiro, Lagoa; 39º10'48,1"N 09º03'15,0"W; 526m; 21-06-2014
Terófito ruderal e nitrófilo abundante em campos cultivados, incultos, prados, bermas de caminhos e orla de
bosques. Sisymbrietalia officinalis.
Geranium purpureum Vill.

GERANIACEAE

Erva-de-são-roberto, erva-roberta
Tojeira; 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W; 224m; 25-04-2014
Terófito ruderal muito abundante em incultos, bermas de caminhos, orla e subcoberto de bosques e muros,
em sítios húmidos e sombrios. Cardaminetea hirsutae.
Geranium rotundifolium L.

GERANIACEAE

Gerânio-peludo
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Terófito ruderal pouco frequente, presente em bermas de caminhos, incultos e campos cultivados, em locais
com alguma nitrofilia. Cardaminetea hirsutae.
Geum sylvaticum Pourr.

ROSACEAE

Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 30-03-2012
Hemicriptófito frequente na orla ou subcoberto de bosques, taludes e margens de caminhos, em sítios
húmidos e ensombrados. Querco-Fagetea sylvaticae.
Gladiolus illyricus W.D.J.Koch

IRIDACEAE

Espadana-dos-montes, espadana-dos-montes-das-folhas-largas, gladíolos
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Geófito frequente em incultos, arrelvados secos, matos baixos e descampados, em zonas bem iluminadas,
sobre qualquer tipo de substrato. Brachypodietalia phoenicoidis.
Halimium ocymoides (Lam.) Willk.

CISTACEAE

Mato-branco
Barreiras Vermelhas; 39º11'20,2"N 09º01'10,1"W; 230m; 29-07-2014
Fanerófito pouco frequente no território, observado em clareiras de matos xerofílicos, sobre solos ácidos ou
calcários descarbonatados. Ericion umbellatae.
Hedera helix subsp. helix

ARALIACEAE

Hera, hera-comum, hera-dos-muros
Fontainhas; 39º12'13,4"N 09º01'27,5"W; 298m; 10-05-2014
Fanerófito escandente frequente em sítios frescos e húmidos, sobre troncos de árvores, rochas, muros ou
cobrindo o chão dos bosques. Querco-Fagetea sylvaticae.
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ARALIACEAE

Hedera helix subsp. rhizomatifera McAll.

Hera, hera-comum
Furadouro; 39º11'27,1"N 09º02'07,8"W; 328m; 18-12-2011
Fanerófito escandente frequente em sítios frescos e húmidos, sobre troncos de árvores, rochas, muros,
cobrindo o chão dos bosques ou na orla de pequenos cursos de água. Quercetalia ilicis.
ARALIACEAE

Hedera hibernica (G.Kirchn.) Bean

Hera, hera-comum, hera-dos muros
Cedros, Formoiro; 39º11'10,3"N 09º03'44,0"W; 415m; 24-05-2014
Fanerófito escandente frequente no território, presente em sítios frescos e húmidos como muros, rochas e
sobre troncos de árvores dentro das matas. Quercetalia roboris.
CISTACEAE

Helianthemum apenninum (L.) Mill.

Perdigueira
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'18,9"N 09º03'44,0"W; 606m; 13-04-2013
Caméfito frequente no território, sobretudo em tomilhais, clareiras de matos, sobre solos pedregosos
calcários. Rosmarinetalia officinalis.
Helichrysum stoechas (L.) Moench

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Perpétua-das-areias, perpétuas
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Caméfito comum em sítios secos, como margens de caminhos e matos heliófilos, sobre solos pedregosos.
Heliotropium europaeum L.

BORAGINACEAE

Erva-das-verrugas, tornassol-com-pelos, verrucária
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-07-2013
Terófito ruderal comum em terras incultas ou cultivadas, assim como em caminhos. Diplotaxion erucoidis.
Helleborus foetidus L.

RANUNCULACEAE

Erva-besteira, erva-dos-besteiros, heléboro-fétido
São João; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 18-12-2011
Caméfito comum na área em estudo, presente em matos baixos, bermas de caminhos e orla de bosques, sobre
solos pedregosos calcários. Querco-Fagetea sylvaticae.
Heracleum sphondylium L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Branca-ursina, canabrás, esfondílio
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 15-04-2014
Hemicriptófito frequente em prados húmidos, orlas húmidas e sombrias de bosques e linhas de água.
Arrhenatherion elatioris.
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Ineixas
Tojeira; 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W; 224m; 25-04-2014
Terófito ruderal comum em terras incultas ou cultivadas e margens de caminhos. Hordeion leporini.
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Holcus annuus C.A.Mey.
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POACEAE (GRAMINEAE)

Pragança, direção ao Salgueirinho; 39º11'44,6"N 09º04'01,6"W; 198m; 10-05-2014
Terófito pouco frequente no território, presente em arrelvados e pousios, sobre solos frescos. Agrostion
castellanae.
Holcus lanatus L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-branca, erva-lanar, erva-serôdia
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º11'19,7"N 09º03'51,1"W; 145 m; 02-07-2014
Hemicriptófito muito frequente em prados, arrelvados e orlas de linhas de água, com preferência por sítios
frescos e húmidos. Molinio-Arrhenatheretea.
Holcus mollis L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-molar, erva-temporã
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 15-04-2014
Hemicriptófito pouco frequente na área em estudo, presente, preferencialmente, em sítios frescos sobre solos
ácidos. Quercetalia roboris.
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.

POACEAE (GRAMINEAE)

Cevada-das-lebres
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Terófito comum em margens de caminhos, clareiras de matos ou incultos, geralmente em sítios secos e
ruderalizados. Hordeion leporini.
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.

ASPARAGACEAE

Jacinto-dos-campos
São João; 39º10'26,7"N 09º03'40,7"W; 659m; 30-03-2012
Geófito abundante em clareiras de matos xerofílicos, subcoberto de bosques, em sítios secos ou húmidos e
algo sombrios, sobre solos calcários. Quercion broteroi.
Hyoscyamus albus L.

SOLANACEAE

Meimendro, meimendro-branco, mimendro
Pragança; 39º11'45,0"N 09º03'40,3"W; 246m; 11-05-2014
Hemicriptófito muito pouco frequente no território, presente em bermas de caminhos, zonas pedregosas,
muros e escombreiras, sobre substratos preferencialmente básicos e nitrófilos. Parietarietalia judaicae.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

POACEAE (GRAMINEAE)

Palha-da-guiné
Furadouro; 39º10'53,2"N 09º01'36,3"W; 258m; 30-07-2014
Hemicriptófito ruderal pouco frequente no território, presente em margens de caminhos, clareiras de matos,
em sítios secos e térmicos, sobre solos profundos. Hyparrhenion sinaicae.
Hypericum humifusum L.

HIPERICACEAE

Erva-das-mil-folhinhas, hipericão-rasteiro
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 12-02-2012
Caméfito herbáceo pouco frequente no território, presente em tojais, orlas de bosques, bermas de caminhos e
locais húmidos, sobre solos ácidos. Isoeto-Nanojuncetea.
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HIPERICACEAE

Erva-das-sete-sangrias, hipericão-celheado
Furadouro; 39º11'09,7"N 09º01'47,2"W; 277m; 30-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente, observado em orlas de bosques, bermas de caminhos, em sítios sombrios e
húmidos. Brachypodietalia phoenicoidis.
Hypericum perforatum L.

HIPERICACEAE

Erva-de-são-joão, hipericão, milfurada
Cercal; 39º13'42,4"N 09º00'09,1"W; 119m; 28-07-2014
Hemicriptófito comum no território, presente em orlas de bosques, bermas de caminhos e prados mesofíticos,
sobre substratos variados. Brachypodietalia phoenicoidis.
Hypericum tomentosum L.

HIPERICACEAE

Milfurada-peluda, milfurada-tomentosa
Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Hemicriptófito pouco frequente na PPSM, que vive em sítios húmidos, temporariamente encharcados. Molinio
arundinacea-Holoschoenion vulgaris.
Hypochaeris radicata L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Erva-das-tetas, leituga, orelha-de-gato
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'43,3"N 09º01'30,3"W; 198m; 01-07-2014
Hemicriptófito frequente no território, que se encontra em arrelvados vivazes e bermas de caminhos, sobre
solos frescos. Plantaginetalia majoris.
Ilex aquifolium L.

AQUIFOLIACEAE

Azevinho, pica-folha, visqueiro
Pragança; 39º11'41,7"N 09º03'49,3"W; 231m; 09-03-2014
Fanerófito característico de bosques temperados, cultivado na região para uso ornamental. Querco-Fagetea
sylvaticae.
Ipomoea indica (Burm.) Merr.

CONVOLVULACEAE

Entre o Carvalhal e a Tojeira; 39º11'29,4"N 09º04'57,5"W; 181m; 30-07-2014
Fanerófito escandente pouco frequente na área estudada, subespontâneo em sebes, bermas de caminhos e
taludes.
Iris albicans Lange

IRIDACEAE

Lírio, lírio-branco
Arieiro, Cerca da Junqueira; 39º10'59,6"N 09º03'16,7"W; 549m; 18-05-2013
Geófito pouco frequente no território, que ocorre como subespontâneo em taludes de estradas e bermas de
caminhos, geralmente em locais secos e pedregosos.
Iris foetidissima L.

IRIDACEAE

Iris-fétida, lírio, lírio-fétido
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 10-06-2014
Caméfito comum em bosques, mais ou menos sombrios, sobre solos com alguma humidade. Populion albae.

87

CAPÍTULO 3. FLORA

IRIDACEAE

Iris xiphium var. lusitanica (Ker Gawl.) Franco

(Iris lusitanica Ker Gawl.)
Lírio-amarelo-dos-montes, maios, maios-amarelos
Arieiro, Cerca da Junqueira; 39º10'59,6"N 09º03'16,7"W; 549m; 18-05-2013
Geófito pouco frequente no território, presente em orlas de matagais e bosques, em diversos tipos de
substratos.
IRIDACEAE

Iris xiphium var. xiphium

Lírio, maios-roxos
São João; 39º10'32,3"N 09º03'41,6"W; 638 m; 25-05-2014
Geófito observado em matos baixos e sítios pedregosos calcários, embora se possa também observar noutro
tipo de solos.
CAMPANULACEAE

Jasione crispa (Pourr.) Samp.
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 10-04-2014
Caméfito raro na PPSM, indiferente ao substrato, comum em fissuras e detritos rochosos.
Jasione montana L.

CAMPANULACEAE

Botão-azul
Fontainhas; 39º12'07,7"N 09º01'20,6"W; 339m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente, que ocorre em sítios secos, descampados, prados e rochedos, em solos
pobres. Tuberarion guttatae.
Jasminum fruticans L.

OLEACEAE

Jasmineiro-do-campo, jasmineiro-do-monte, giestó
Fonte da Pipa; 39º11'15,2"N 09º03'54,0"W; 364m; 24-05-2014
Fanerófito pouco abundante no território, que se encontra em sebes, matos e bosques abertos, sobre diversos
tipos de substratos. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Moloiço; 39º11'03,4"N 09º03'31,5"W; 555m; 30-03-2013
Terófito pouco frequente, que pode ocorrer em campos de cultivo, margens de caminhos, preferencialmente
sobre substratos arenosos húmidos. Jonopsidio abulensis-Sedetum maireani.
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

JUNCACEAE

Junco
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente na PPSM, presente em sítios húmidos e lameiros. Molinietalia caeruleae.
Juncus bufonius L.

JUNCACEAE

Junco-dos-sapos
Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Terófito frequente na área de estudo, presente em sítios húmidos ou encharcados, às vezes temporariamente
alagados. Isoeto-Nanojuncetea.
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JUNCACEAE

Junco, junco-glomerado
A norte de Cabanas do Chão; 39º08'47,1"N 09º02'48,7"W; 115m; 09-04-2016
Hemicriptófito característico de sítios bastante húmidos, geralmente em solos ácidos. Molinietalia caeruleae.
Juncus effusus L.

JUNCACEAE

Junco
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Hemicriptófito característico de juncais e prados húmidos, geralmente em solos profundos. Molinietalia
caeruleae.
Juncus hybridus Brot.

JUNCACEAE

Junco-dos-sapos
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 30-06-2014
Terófito presente em zonas húmidas ou temporariamente alagadas. Isoetetalia.
Juncus inflexus L.

JUNCACEAE

Junco-desmedulado
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito comum em juncais e arrelvados húmidos. Potentillion anserinae.
Juncus rugosus Steud.

JUNCACEAE

Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente no território, presente em juncais que marginam lagoas e charcos, sobre solos
profundos e frescos. Juncion acutiflori.
Juncus valvatus Link

JUNCACEAE

Junco
Pragança, Joaninho; 39º11'20,2"N 09º03'54,9"W; 350m; 10-06-2013
Hemicriptófito observado em alguns locais da PPSM, característico de solos básicos, húmidos ou encharcados.
Juncion acutiflori.
Juniperus turbinata Guss.

CUPRESSACEAE

Zimbreiro, zimbro
Puceteira; 39º11'40,7"N 09º01'17,1"W; 129m; 18-12-2011
Fanerófito muito pouco frequente, observado em sítios rochosos calcários ou arenosos e em matos. Pistacio
lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.

PLANTAGINACEAE

Pragança; 39º11'41,7"N 09º03'49,3"W; 231 m; 24-07-2012
Terófito pouco frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em terras cultivadas, descampados ou
valetas, ainda que prefira solos arenosos ou margosos. Diplotaxion erucoides.
Kickxia spuria subsp. integrifolia (Brot.) R.Fern.
Falsa-verónica, falsa-verónica-da-alemanha
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 11-09-2013

PLANTAGINACEAE
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Terófito existente em superfícies cultivadas, margens de caminhos e terrenos abertos removidos sobre solos
calcários. Centaureetalia cyani.
Klasea baetica subsp. lusitanica (Cantó) Cantó & Rivas Mart.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

(Serratula baetica Boiss.)
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 10-06-2014
Hemicriptófito pouco frequente no território, presente em clareiras de tomilhais e carrascais, geralmente sobre
solos básicos profundos, mais ou menos húmidos. Brachypodion phoenicoidis.
Koeleria vallesiana (Honk.) Gaudin

POACEAE (GRAMINEAE)

Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'29,5"W; 556m; 15-04-2014
Hemicriptófito calcícola comum em matos, arrelvados xerofílicos e solos rochosos. Rosmarinetea officinalis.
Lactuca serriola L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Alface-brava-menor, alface-silvestre
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 30-07-2014
Terófito ruderal pouco frequente na PPSM, que ocorre em terras incultas ou cultivadas, bermas de caminhos e
baldios. Artemisietea vulgaris.
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Leituga-branca, leituga-brava
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 15-04-2014
Hemicriptófito ruderal pouco frequente na PPSM, que se pode encontrar em locais secos e pedregosos.
Andryaletalia ragusinae.
Lactuca virosa L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Alface-brava, alface-brava-maior, alface-virosa
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 08-08-2014
Terófito ruderal pouco frequente na área de estudo, que vive em zonas incultas ou cultivadas, sobre solos
preferentemente ácidos, secos, arenosos ou pedregosos. Onopordetalia acanthii.
Lagurus ovatus L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Rabo-de-lebre
Pragança, após o Barronco da Areia; 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W; 344m; 25-04-2014
Terófito muito frequente, observado em orlas e clareiras de matos, arrelvados descampados, sobre solos
calcários. Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris.
Lamium amplexicaule L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Chuchapitos, lâmio-violeta
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 10-06-2014
Terófito ruderal e arvense comum em zonas de cultivo ou incultos e baldios, preferencialmente em locais
húmidos. Secalino-Stellarienea mediae.
Lamium hybridum Vill.
Falsa-urtiga
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 27-03-2014

LAMIACEAE (LABIATAE)
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Terófito pouco frequente no território, observado em locais húmidos e sombrios, nas orlas e clareiras de
bosques ou arrelvados. Polygono-Chenopodion polyspermi.
Lamium purpureum L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Lâmio-roxo
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º12'19,8"N 09º03'44,7"W; 152m; 02-07-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, presente em locais com alguma perturbação, nomeadamente bermas de
caminhos e terrenos cultivados. Secalino-Stellarienea mediae.
Lathyrus angulatus L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cizirão-de-folha-estreita, cizirão-de-folhas-estreitas
Entre a Puceteira e o Furadouro; 39º10'58,8"N 09º01'19,6"W; 161m; 28-04-2013
Terófito pouco observado na PPSM, que ocorre em clareiras de bosques e de matos, sobre solos calcários
descarbonatados ou ácidos. Tuberarion guttatae.
Lathyrus annuus L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Agrião-roxo
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'45,8"N 09º03'57,1"W; 202m; 10-05-2014
Terófito pouco observado, presente em bermas de caminhos sombreados e húmidos ou próximos de margens
de linhas de água, sobre solos básicos.
Lathyrus aphaca L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-olho-de-boneca
Tojeira; 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W; 224m; 25-04-2014
Terófito comum na área de estudo, indiferente edáfico, presente em clareiras de matos ensombrados e
húmidos, em bermas de caminhos. Secalino-Stellarienea mediae.
Lathyrus cicera L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Araca, chícharo-bravo, chícharo-miúdo
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 29-07-2014
Terófito comum em clareiras de matos, taludes e locais pedregosos, indiferente edáfico. Secalino-Stellarienea
mediae.
Lathyrus clymenum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Chicharão, chicharão-das-torres, cizirão-das-torres
Furadouro; 39º11'09,7"N 09º01'47,2"W; 272m; 28-04-2013
Terófito escandente frequente em orlas herbáceas de bosques ou de matagais, incultos, taludes e bermas de
caminhos. Hyparrhenion sinaicae.
Lathyrus hirsutus L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Chícharo-verrucoso, cizirão-de-pelo-eriçado
Entre a Tojeira e o Carvalhal; 39º11'27,3"N 09º05'00,6"W; 176m; 30-07-2014
Terófito escandente pouco frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em prados húmidos, margens de
cursos de água, valetas e bermas de caminhos.
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Lathyrus latifolius L.
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FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cizirão, cizirão-de-flor-grande
Alto da Lagoinha; 39º10'08,8"N 09º05'54,5"W; 368m; 09-06-2014
Hemicriptófito escandente frequente no território, comum em orlas de bosques, prados húmidos, em qualquer
tipo de solo. Trifolio medii-Geranietea sanguinei.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Hemicriptófito escandente pouco observado no território, indiferente edáfico, que vive em prados húmidos e
sombrios. Quercetalia roboris.
Lathyrus ochrus (L.) DC.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Chícharo-preto, ervilhaca-dos-campos
Puceteira; 39º10'26,3"N 09º01'09,5"W; 112m; 27-03-2014
Terófito arvense e escandente pouco observado na PPSM, que se encontra em prados húmidos e orlas de
campos cultivados. Roemerion hybridae.
Lathyrus sativus L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Chícharo, chícharo-comum
Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Terófito pouco frequente no território, observado em campos de cultivo, prados e pastagens. Cultivado
geralmente sobre solos pobres, sendo utilizado, no passado, como fertilizante.
Laurus nobilis L.

LAURACEAE

Loureiro, loureiro-comum, sempre-verde
Fontainhas; 39º12'13,1"N 09º01'27,2"W; 334m; 01-07-2014
Fanerófito frequente na área de estudo, espontâneo ou cultivado, companheiro de medronheiros e carvalhos,
em encostas húmidas e sombrias, sobre solos frescos. Arbuto unedonis-Laurion nobilis.
Lavandula angustifolia Mill.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Alfazema, lavanda, lavândula
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-07-2013
Fanerófito pouco frequente na PPSM, cultivado como ornamental, mas ocorre também como subespontâneo
em incultos.
Lavandula luisieri (Rozeira) Rivas Mart.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Rasmonino, rasmono, rosmaninho
Barreiras Vermelhas; 39º11'15,3"N 09º01'11,0"W; 237m; 11-09-2013
Fanerófito pouco frequente, presente em matos xerofílicos, clareiras expostas ou subcoberto de azinhal,
sobreiral ou carvalhal, sobre solos ácidos ou calcários descarbonatados. Ulici argentei-Cistion ladaniferi.
Lavatera arborea L.

MALVACEAE

Malva-arbórea, malvaísco
Cedros; 39º11'08,9"N 09º03'29,6"W; 463m; 24-07-2012
Hemicriptófito frequente na PPSM, comum em taludes, bermas de caminhos, locais ruderalizados próximo de
hortas e sítios rochosos. Brassico oleraceaeae-Lavateretalia arboreae.
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MALVACEAE

Lavatera cretica L.

Lavatera, lavatera-silvestre, malva
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Terófito nitrófilo frequente na área de estudo, presente em locais manipulados pelo homem como campos
cultivados ou incultos, bermas de caminhos. Malvenion parviflorae.
MALVACEAE

Lavatera olbia L.
Entre a Fonte Forno e a Fonte da Pipa; 39º11'18,8"N 09º04'07,9"W; 287m; 24-05-2014
Fanerófito pouco frequente na PPSM, presente em locais húmidos ou ladeando cursos de água.
Lavatera trimestris L.

MALVACEAE

Lavatera-de-três-meses, malva-de-três-meses
Cabanas de Torres; 39º09'26,5"N 09º04'17,9"W; 147m; 09-06-2014
Terófito ruderal pouco frequente, observado em bermas de caminhos e locais incultos com alguma humidade,
sobre solos argilosos calcários. Cerintho majoris-Fedion cornucopiae.
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris Finch & P.D.Sell

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Leituga-dos-montes
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Hemicriptófito abundante na área em estudo, observado em bermas de caminhos, pousios, arrelvados e sítios
pisoteados, sobre solos arenosos e calcários descarbonatados. Tuberarietea guttatae.
Leontodon tuberosus L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Leituga-tuberosa
Alto da Lagoinha; 39º10'08,8N" 09º05'54,5"W; 368m; 30-03-2013
Geófito presente em prados e pastagens, com alguma humidade e um pisoteio, mais ou menos, intenso.
Poetea bulbosae.
Lepidophorum repandum (L.) DC.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Macela-espatulada
Furadouro; 39º11'14,5"N 09º01'52,0"W; 280m; 28-04-2013
Hemicriptófito pouco frequente na área de estudo, que vive nas orlas de bosques, geralmente em sítios
húmidos e sombrios, sobre solos arenosos.
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Bem-me-quer, margarida-branca, margarida-maior
Cedros; 39º11'10,6"N 09º03'27,8"W; 462m; 10-06-2013
Hemicriptófito frequente no território, que se encontra em orlas de bosques caducifólios, de sítios húmidos e
sombrios e próximo de margens de cursos de água. Linarion triornithophorae.
Leucojum autumnale L.

AMARYLLIDACEAE

Campainhas-de-outono
Fontainhas; 39º11'53,7"N 09º02'21,8"W; 354m; 05-10-2013
Geófito frequente na PPSM, presente em caminhos, sítios descampados, sobre solos arenosos ou calcários
descarbonatados. Poetea bulbosae.
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Leuzea conifera (L.) DC.
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ASTERACEAE (COMPOSITAE)

São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'23,3"N 09º03'35,5"W; 647m; 11-05-2014
Hemicriptófito pouco frequente no território, que vive em clareiras de matos esclerófilos, em sítios secos,
pedregosos e calcários. Rosmarinetalia officinalis.
Limodorum abortivum (L.) Sw.

ORCHIDACEAE

Limodoro-mal-feito
Salvé Rainha; 39º11'06,5"N 09º03'45,0"W; 500m; 24-04-2014
Geófito muito pouco comum no território, observado na orla ou subcoberto de bosques e matos, assim como
em bermas de caminhos e taludes. Querco-Fagetea sylvaticae.
Linaria amethystea subsp. multipunctata (Brot.) Chater & D.A.Webb

PLANTAGINACEAE

Moloiço; 39º11'04,3"N 09º03'26,3"W; 555m; 30-03-2013
Terófito pouco frequente na PPSM, que vive em caminhos, sítios descampados sobre solos pedregosos e
calcários. Scleranthenion annui.
Linaria caesia (Lag. ex Pers.) DC. ex Chav.

PLANTAGINACEAE

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'53,9"N 09º03'18,4"W; 356m; 27-03-2014
Terófito frequente na zona de estudo, encontrado em caminhos, sítios descampados sobre solos pedregosos,
áridos e calcários. Helichrysion picardii.
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link

PLANTAGINACEAE

São João, início do Caminho da Senhora; 39º10'22,8"N 09º03'35,6"W; 632m; 25-05-2014
Terófito muito pouco frequente, localizado em clareiras de matos e caminhos, sobre solos pedregosos e
calcários. Brachypodion distachyi.
Linaria oblongifolia subsp. haenseleri (Boiss. & Reut.) Valdés

PLANTAGINACEAE

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 30-03-2013
Terófito pouco frequente na PPSM, que vive em sítios pedregosos ou areias grosseiras, sobre solos calcários.
Brachypodion distachyi.
Linaria supina (L.) Chaz.

PLANTAGINACEAE

Ansarina-amarela
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-03-2013
Terófito observado em terrenos incultos e locais pedregosos calcários. Thlaspietea rotundifoliae.
Linum bienne Mill.

LINACEAE

Linho-bravo, linho-da-terra, linho-galego
Fontainhas; 39º12'02,1"N 09º01'19,8"W; 358m; 13-04-2013
Hemicriptófito frequente na área de estudo, vulgar em arrelvados, clareiras de matos e bermas de caminhos,
sobre solos profundos e bem drenados, quer calcários ou siliciosos. Stipo giganteae-Agrostietea castellanae.
Linum strictum L.

LINACEAE

Alto da Lagoinha; 39º10'08,8"N 09º05'54,5"W; 368m; 09-06-2014
Terófito comum em prados anuais, sítios descampados e clareiras de matos, sobre solos calcários bem
drenados. Brachypodietalia distachyi.
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LINACEAE

Linho-bravo, linho-das-pétalas-pequenas
Alto da Lagoinha; 39º10'10,8N" 09º05'51,1"W; 368m; 09-06-2014
Terófito comum em clareiras de matos, tomilhais, prados anuais ou locais pedregosos, sobre solos calcários.
Tuberarion guttatae.
Lithodora lusitanica (Samp.) Holub

BORAGINACEAE

Erva-das-sete-sangrias, sargacinha, sargacinho
Fontainhas; 39º12'02,1"N 09º01'19,8"W; 358m; 13-04-2013
Caméfito frequente nas orlas de matos ou subcoberto de bosques, bermas de caminhos, sobre solos arenosos
ou descarbonatados. Ulici argentei-Cistion ladaniferi.
Lobelia urens L.

CAMPANULACEAE

Lobélia-acre, lobélia-brava, lobélia-queima-língua
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º11'19,7"N 09º03'51,1"W; 145 m; 02-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente na área de estudo, presente em zonas húmidas, próximo de juncos e charcos
temporários. Molinietalia caeruleae.
Lobularia maritima (L.) Desv.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Açafate-de-prata, escudinha
Pragança; 39º11'45,1"N 09º03'44,5"W; 228m; 30-07-2014
Caméfito pouco frequente no território, observado em locais soalheiros, muros ou rochedos, em geral sobre
solos arenosos ou calcários. Bromo madritensis-Piptatherion miliacei.
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Erva-dos-moinhos, erva-dos-ninhos
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Terófito frequente em sítios secos e descampados e clareiras de matos, sobre solos arenosos ou calcários
margosos. Tuberarietalia guttatae.
Lolium multiflorum Lam.

POACEAE (GRAMINEAE)

Azevém, erva-castelhana
Furadouro, Malhadas; 39º11'33,9"N 09º02'18,8"W; 348m; 10-06-2014
Terófito pouco frequente no território, indiferente edáfico, observado em terras cultivadas, bermas de
caminhos e clareiras de matos. Plantaginetalia majoris.
Lolium perenne L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Azevém-vivaz, gazão, reigrás-dos-ingleses
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Hemicriptófito pouco frequente no território, indiferente edáfico, comum em incultos como em terras
cultivadas, bermas de caminhos e sítios secos. Plantaginetalia majoris.
Lolium rigidum Gaudin
Azevém-bastardo, erva-febra, jela
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014

POACEAE (GRAMINEAE)
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Terófito frequente no território, indiferente edáfico, presente em terrenos cultivados ou incultos, algo
nitrificados. Thero-Brometalia.
Lonicera etrusca Santi

CAPRIFOLIACEAE

Madressilva, madressilva-caprina
Tojeira; 39º10'58,5"N 09º04'59,3"W; 249m; 25-04-2014
Fanerófito escandente frequente na PPSM, indiferente edáfico, observado em orlas de bosques e bermas de
caminhos. Quercetea ilicis.
Lonicera implexa Aiton

CAPRIFOLIACEAE

Madressilva
Furadouro; 39º11'11,7"N 09º01'50,7"W; 270m; 20-05-2012
Fanerófito escandente muito frequente, indiferente edáfico, presente em orlas e clareiras de bosques, matos e
bermas de caminhos. Quercetea ilicis.
Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman

CAPRIFOLIACEAE

Madressilva
Pragança, Portela de Casalinho; 39º12'03,0"N 09º03'44,8"W; 203m; 01-07-2014
Fanerófito escandente frequente no território, comum em orlas de bosques, em locais mais sombrios e
húmidos. Pruno spinosae-Rubion ulmifolii.
Lonicera periclymenum subsp. periclymenum

CAPRIFOLIACEAE

Madressilva-das-boticas, madressilva-esverdeada
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 29-06-2013
Fanerófito escandente pouco frequente, que se encontra em orlas de bosques, silvados, locais sombrios e
húmidos. Quercetalia roboris.
Lotus castellanus Boiss. & Reut.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Loto, serradela-da-terra, trevo-amarelo
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'53,3"N 09º00'49,3"W; 166m; 01-07-2014
Terófito pouco comum no território, presente em solos arenosos, húmidos e incultos. Malcolmietalia.
Lotus corniculatus subsp. carpetanus (Laicata) Rivas Mart.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cornichão
Cercal; 39º13'43,2"N 09º00'09,5"W; 116m; 28-07-2014
Hemicriptófito comum em incultos, bermas de caminhos, sítios húmidos, sobre solos calcários, arenosos ou
pedregosos. Cistion laurifolii.
Lotus hispidus Desf. ex DC.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Loto, serradela-da-terra, trevo-amarelo
Cercal; 39º13'56,3"N 09º00'07,8"W; 116m; 06-07-2015
Terófito pouco frequente no território, que vive em locais com encharcamentos temporários, sobre solos
frescos de textura arenosa. Malcolmietalia.
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FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Tremoceiro-amarelo, tremocilha, tremoço-amarelo
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 27-03-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, presente em campos de cultivos abandonados e bermas de caminhos.
Thero-Brometalia.
Luzula forsteri (Sm.) DC.

JUNCACEAE

(Luzula forsteri subsp. baetica P.Monts.)
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'33,3"N 09º01'20,3"W; 218m; 15-04-2014
Hemicriptófito comum em sítios sombrios, subcoberto de bosques, de preferência em solos ácidos. Quercion
broteroi.
Lythrum junceum Banks & Sol.

LYTHRACEAE

Erva-sapa, salgueirinha, salicária-dos-juncos
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'53,3"N 09º00'49,3"W; 166m; 01-07-2014
Hemicriptófito comum no território, frequente em prados, bermas de caminhos e pastagens em zonas húmidas
e temporariamente encharcadas. Paspalo distichi-Polypogonion viridis.
Lythrum salicaria L.

LYTHRACEAE

Erva-carapau, salgueirinha, salicária
Cercal; 39º13'54,6"N 09º00'08,3"W; 114m; 10-06-2013
Hemicriptófito pouco frequente na área de estudo, presente em zonas húmidas e encharcadas. Magnocarici
elatae-Phragmitetea australis.
Malva hispanica L.

MALVACEAE

Malva, malva-de-espanha
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Terófito nitrófilo muito frequente no território, sobretudo em terrenos cultivados ou incultos, descampados e
bermas de caminhos, geralmente em locais secos, sobre solos calcários, arenosos ou calcários
descarbonatados. Thero-Brometalia.
Malva sylvestris L.

MALVACEAE

Malvas, malva-selvagem, malva-silvestre
Pragança, Quinta Senhora da Luz; 39º12'06,3"N 09º04'12,6"W; 171m; 21-06-2014
Hemicriptófito ruderal e arvense, que vive em terrenos incultos, campos agrícolas cultivados, baldios e bermas
de caminhos. Sisymbrietalia officinalis.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Mantissalca-de-salamanca
Fontainhas; 39º11'55,7"N 09º02'16,0"W; 360m; 05-10-2013
Hemicriptófito frequente na área de estudo, que vive em bermas de caminhos ou incultos, em sítios secos
sobre solos básicos. Brachypodietalia phoenicoidis.
Marrubium vulgare L.
Erva-virgem, marroio-branco, marroio-vulgar
Barreiro Pequeno; 39º11'56,2"N 09º02'55,3"W; 368m; 07-02-2016

LAMIACEAE (LABIATAE)
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Hemicriptófito nitrófilo comum no território, observado em bermas de caminhos ou incultos. Artemisietea
vulgaris.
Matricaria recutita L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Camomila, margaça, matricária
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 10-05-2014
Terófito ruderal pouco frequente na área de estudo, que vive em terrenos de cultivo abandonados e arrelvados
húmidos. Na PPSM é frequentemente utilizada para fins medicinais. Stellarietea mediae.
Medicago arabica (L.) Huds.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Luzerna-arábica, luzerna-da-arábia, erva-médica
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'50,5"N 09º01'33,0"W; 212m; 10-04-2014
Terófito pouco frequente, observado em arrelvados e bermas de caminhos, geralmente em sítios húmidos e
solos perturbados. Trifolio fragiferi-Cynodontion dactyli.
Medicago italica (Mill.) Fiori

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

São João; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 29-06-2013
Terófito pouco frequente no território, observado em caminhos e arrelvados.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Arieiro, Lagoa; 39º10'48,1"N 09º03'15,0"W; 526m; 21-06-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, observado em muros em substrato calcário descarbonatado. Tuberarietea
guttatae.
Medicago lupulina L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Lupulina, luzerna-lupulina, luzerna-preta
Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Terófito frequente na PPSM, comum em arrelvados, bermas de caminhos, sítios húmidos, em todo o tipo de
substratos.
Medicago minima (L.) L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Luzerna-pequena
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'45,9"N 09º02'37,6"W; 519m; 25-05-2014
Terófito frequente no território, presente em clareiras de matos, arrelvados anuais e bermas de caminhos,
sobre solos calcários. Tuberarietea guttatae.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Luzerna-de-fruto-lenticular, luzerna-orbicular
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Terófito comum em arrelvados anuais e bermas de caminhos. Thero-Brometalia.
Medicago polymorpha L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Carrapiço
Casal da Ramada; 39º09'31,5"N 09º04'26,8"W; 149m; 19-04-2015
Terófito muito frequente em arrelvados, bermas de caminhos, terras cultivadas e incultos, geralmente em
solos perturbados. Sisymbrietalia officinalis.

98
Medicago sativa L.

CAPÍTULO 3. FLORA
FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Alfalfa, luzerna, melga-dos-prados
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 11-09-2013
Hemicriptófito introduzido pouco frequente, observado como subespontâneo nas bermas de caminhos,
próximo de campos cultivados. Brachypodietalia phoenicoidis.
Medicago x varia Martyn

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

(Medicago falcata L. x Medicago sativa L.)
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 10-06-2014
Hemicriptófito raro no território, observado em bermas de caminhos e pousios.
Melica ciliata subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn.

POACEAE (GRAMINEAE)

Mélica-ciliada
São João; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 29-06-2013
Hemicriptófito frequente no território, comum em bermas de caminhos, clareiras de matos e descampados,
sobre solos calcários, secos e pedregosos. Brachypodietalia phoenicoidis.
Melica minuta subsp. arrecta (Kunze) Breistr.

POACEAE (GRAMINEAE)

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 15-04-2014
Hemicriptófito frequente na área de estudo, presente em locais secos como matos xerofílicos, margens de
caminhos e fendas de rochas, sobre solos calcários. Quercetalia ilicis.
Melilotus elegans Salzm. ex Ser.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Meliloto, trevo-de-cheiro
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Terófito pouco frequente, presente em arrelvados húmidos e margens de terras cultivadas, sobre solos
arenosos. Echio plantaginei-Galactition tomentosae.
Melilotus indicus (L.) All.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Anafe-menor, trevo-de-namorado
Pragança, Joaninho; 39º11'24,3"N 09º03'49,7"W; 321m; 02-07-2014
Terófito subnitrófilo pouco frequente no território, presente em arrelvados e margens de caminhos.
Holoschoenetalia vulgaris.
Melilotus segetalis (Brot.) Ser.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Anafe, anafe-maior
Casal da Ramada; 39º09'31,5"N 09º04'26,8"W; 149m; 19-04-2015
Terófito pouco frequente no território, observado em zonas cultivadas e bermas de caminhos. Stellarietea
mediae.
Melissa officinalis L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Erva-cidreira, limonete, melissa
Fontainhas; 39º12'13,1"N 09º01'27,2"W; 334m; 01-07-2014
Hemicriptófito nitrófilo pouco frequente no território, ocorrendo normalmente como subespontâneo,
observado em bermas de caminhos ou incultos, sempre em locais húmidos.
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Mentha pulegium L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Hortelã-pimenta-mansa, poejo
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito frequente no território, observado em lameiros e valas, em sítios húmidos e linhas de água.
Isoeto-Nanojuncetea.
Mentha suaveolens Ehrh.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Hortelã-brava, mentastro
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito ruderal, por vezes colonizador, vulgar em sítios frescos e com alguma humidade como juncais,
lameiros e terrenos abandonados. Potentillion anserinae.
Mentha x piperita L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

(Mentha aquatica L. x Mentha spicata L.)
Hortelã-pimenta
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 09-03-2014
Hemicriptófito pouco comum na PPSM, que ocorre normalmente como subespontânea e cultivada.
Mercurialis ambigua L.f.

EUPHORBIACEAE

Erva-mercúrio, urtiga-morta
Pragança, Quinta Senhora da Luz; 39º12'06,3"N 09º04'13,3"W; 173m; 09-04-2016
Terófito arvense e ruderal frequente no território, indiferente edáfico, presente em locais húmidos, sombrios e
ricos em matéria orgânica, nomeadamente baldios, caminhos e hortas. Stellarietea mediae.
Mercurialis perennis L.

EUPHORBIACEAE

Urtiga-morta-vivaz
Cedros, Formoiro; 39º11'09,8"N 09º03'33,7"W; 442m; 02-05-2013
Geófito pouco frequente, presente em locais ensombrados e subcoberto de carvalhais, sobre solos eutróficos.
Querco-Fagetea sylvaticae.
Merendera montana (L.) Lange

COLCHICACEAE

Noselha
Fontainhas; 39º11'53,7"N 09º02'21,8"W; 354m; 05-10-2013
Geófito pouco comum no território, indiferente edáfico, que se pode observar em clareiras de matos e
caminhos pisoteados.
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Hissopo-bravo
Moinho do Céu; 39º10'50,7"N 09º04'22,0"W; 554m; 20-07-2014
Caméfito frequente no território, encontrado em clareiras de matos, descampados e fendas de rochas, sobre
solos secos, pedregosos e calcários.
Misopates calycinum (Lam.) Rothm.

PLANTAGINACEAE

Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'45,8"N 09º03'57,1"W; 202m; 10-05-2014
Terófito calcícola frequente no território, presente em campos cultivados ou incultos, sobre solos removidos,
algo nitrificados e húmidos.
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PLANTAGINACEAE

Focinho-de-rato
Pragança; 39º11'44,3"N 09º03'55,9"W; 205m; 10-05-2014
Terófito ruderal comum no território, indiferente edáfico, encontrado sobre terrenos cultivados e bermas de
caminhos, sobre solos removidos. Solano nigri-Polygonetalia convolvuli.
Molineriella laevis (Brot.) Rouy

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-fina-maior
São João; 39º10'15,0"N 09º03'49,6"W; 596m; 25-05-2014
Terófito comum no território, que vive em arrelvados, descampados e clareiras de matos, sobre solos calcários.
Tuberarietalia guttatae.
Muscari comosum (L.) Mill.

ASPARAGACEAE

Jacinto-das-searas, jacinto-de-tapete, jacinto-paniculado
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'50,5"N 09º01'33,0"W; 212m; 10-04-2014
Geófito pouco frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em campos cultivados, descampados e matos
baixos heliófilos. Stellarietea mediae.
Myoporum laetum G.Forst.

SCROPHULARIACEAE

Miósporo, mióporos
Pragança; 39º11'54,3"N 09º03'47,4"W; 208m; 15-03-2015
Fanerófito pouco frequente no território, que ocorre como naturalizado, utilizado para fins ornamentais.
Myosotis discolor subsp. dubia (Arrond.) Blaise

BORAGINACEAE

Miosótis, não-me-esqueças, orelha-de-rato
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 19-04-2015
Terófito presente em prados temporariamente encharcados, clareiras de bosques e de matos, em sítios frescos
e húmidos.
Myrtus communis L.

MYRTACEAE

Murta, murteira, murtinho
Barreiras Vermelhas; 39º11'16,7"N 09º01'14,9"W; 209m; 06-07-2015
Fanerófito frequente em matos xerofílicos, orlas ou subcoberto de bosques, em locais com alguma humidade,
sobre solos calcários descarbonatados. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Narcissus bulbocodium L.

AMARYLLIDACEAE

(Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium)
Campainhas-amarelas, campainhas-do-monte, cucos
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-03-2013
Geófito comum em zonas pedregosas, arrelvados ou bermas de caminhos, sobre solos ácidos ou
descarbonatados, temporariamente encharcados. Molinio-Arrhenatheretea.
Narcissus calcicola Mendonça

AMARYLLIDACEAE

Narciso
Fontainhas; 39º11'59,7"N 09º01'09,1"W; 385m; 09-03-2014
Geófito pouco frequente na PPSM, presente em fendas e patamares de rochas calcárias. Asplenion petrarchae.
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Narcissus obesus Salisb.
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AMARYLLIDACEAE

(Narcissus bulbocodium subsp. obesus (Salisb.) Maire)
Campainhas-amarelas, campainhas-do-monte, cucos
Moloiço; 39º11'04,3"N 09º03'26,3"W; 555m; 30-03-2013
Geófito comum em sítios secos e pedregosos, em arrelvados, sobre solos alcalinos ou com acidez moderada.
Brachypodion phoenicoidis.
Narcissus papyraceus Ker Gawl.

AMARYLLIDACEAE

Mija-burro, narciso, narciso-do-barrocal
Puceteira; 39º10'38,0"N 09º01'27,5"W; 143m; 26-02-2012
Geófito calcícola, ruderal e subnitrófilo pouco frequente, presente em prados húmidos, terrenos cultivados ou
incultos. Brachypodietalia phoenicoidis.
Nepeta tuberosa L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 09-06-2014
Hemicriptófito frequente em sítios secos, arrelvados nitrófilos, prados, terrenos rochosos, sobre substrato
básico. Brachypodietalia phoenicoidis.
Nigella damascena L.

RANUNCULACEAE

Barbas-de-velho, damas-do-bosque, damas-entre-verde
Pragança, Curva da Orera; 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W; 344m; 25-04-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, presente em campos cultivados, searas, pousios e pastos pedregosos ou
arenosos. Centaureetalia cyani.
Nothobartsia asperrima (Link) Benedí & Herrero

OROBANCHACEAE

(Bartsia aspera (Brot.) Lange)
Escamédrio
Alto da Lagoinha; 39º10'10,8"N 09º05'51,1"W; 368m; 09-06-2014
Caméfito frequente na área de estudo, característica das orlas de carrascais, de tomilhais e de bosques, sobre
solos calcários. Ulici densi-Thymion sylvestris.
Odontitella virgata (Link) Rothm.

OROBANCHACEAE

Erva-mata-pulgas, mata-pulga
Barreiro Pequeno; 39º11'57,8"N 09º03'07,9"W; 350m; 29-07-2014
Terófito pouco frequente, que ocorre em urzais, matos baixos e arrelvados perenes, sobre solos calcários
descarbonatados ou argilosos.
Oenanthe crocata L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Embude, prego-do-diabo, rabaças
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 15-04-2014
Geófito muito frequente em locais húmidos, como leitos e margens de cursos de água temporários, em todo o
tipo de substratos. Phalaridenion arundinaceae.
Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Hegi
Oliveira-brava, zambujeiro, zambujo
Alto da Lagoinha; 39º10'12,1"N 09º05'53,4"W; 373m; 21-11-2013

OLEACEAE
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Fanerófito que regista alguma frequência no território, em matos e clareiras de bosques, em locais secos e
rochosos, sobre qualquer tipo de solos. Quercetea ilicis.
Omphalodes linifolia (L.) Moench

BORAGINACEAE

São João; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 24-05-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, que se observa em sítios secos, descampados, sobre solos arenosos ou
calcários. Brachypodion distachyi.
Onobrychis humilis (L.) G.López

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Sanfeno-bravo
Alto da Lagoinha; 39º10'08,8N" 09º05'54,5"W; 368m; 09-06-2014
Caméfito pouco frequente na PPSM, que ocorre em pastagens e matos abertos, locais soalheiros, sobre solos
pedregosos. Periballio-Trifolion subterranei.
Ononis mitissima L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Rilha-boi, unha-gata, unha-gata-macia
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'43,1N" 09º02'53,5"W; 512m; 02-05-2013
Terófito pouco frequente no território, presente em matos degradados e pousios, geralmente em sítios secos,
sobre solos calcários descarbonatados ou argilosos.
Ononis pusilla L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'57,6"N 09º03'32,0"W; 322m; 29-06-2013
Hemicriptófito comum em clareiras de matos e descampados, sobre solos calcários, secos e pedregosos.
Rosmarinetalia officinalis.
Ononis spinosa subsp. australis (Širj.) Greuter & Burdet

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Unha-de-gato, unhagata
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-06-2013
Caméfito pouco frequente, observado em pastagens, arrelvados nitrificados e baldios, sobre solos calcários.
Ononis spinosa subsp. spinosa

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Unha-de-gato, unhagata
Arieiro, Serra; 39º10'42,5"N 09º03'16,7"W; 529m; 30-06-2014
Caméfito ruderal observado em pastagens, orlas de campos cultivados e baldios, sobre solos calcários.
Brometalia erecti.
Ononis viscosa subsp. breviflora (DC.) Nyman

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cedros, Formoiro; 39º11'11,0"N 09º03'31,5"W; 443m; 10-06-2013
Terófito comum em arrelvados, caminhos e incultos, em sítios secos, sobre solos calcários. Brachypodietalia
distachyi.
Ophrys apifera Huds.

ORCHIDACEAE

Alpivre, erva-abelha, erva-aranha
Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Geófito pouco frequente no território, observado em prados e pastagens, em solos algo húmidos, profundos e
alcalinos, assim como nas bermas de alguns caminhos. Festuco-Brometea.
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ORCHIDACEAE

Moscardo-fusco, moscardo-maior
Alto da Lagoinha; 39º10'08,8"N 09º05'54,5"W; 368m; 30-03-2013
Geófito comum em clareiras de matos, tomilhais e descampados, em sítios soalheiros, sobre substrato calcário
seco e frequentemente fresco. Brachypodietalia phoenicoidis.
Ophrys lutea Cav.

ORCHIDACEAE

Erva-vespa, moscardo, orquídea
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 30-03-2013
Geófito frequente em clareiras de matos, tomilhais e descampados, em sítios soalheiros ou de meia sombra,
sobre solos calcários. Lygeo-Stipetalia.
Ophrys scolopax Cav.

ORCHIDACEAE

Flor-dos-passarinhos
Caminho da Senhora; 39º10'18,9"N 09º03'44,0"W; 590m; 13-04-2013
Geófito pouco frequente no território, presente em prados herbáceos, clareiras de matos e tomilhais, em locais
expostos, sobre solos calcários. Brachypodietalia phoenicoidis.
Ophrys tenthredinifera Willd.

ORCHIDACEAE

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'52,0"N 09º03'31,9"W; 335m; 20-03-2014
Geófito muito frequente em arrelvados, tomilhais e clareiras de matos, em locais expostos ou ensombrados,
sobre solos calcários. Brachypodietalia phoenicoidis.
Opuntia maxima Mill.

CACTACEAE

Cato-dos-figos-da-índia, figueira-da-barbária, figueira-da-índia
Pragança, Quinta Senhora da Luz; 39º12'06,3"N 09º04'12,6"W; 171m; 24-05-2014
Fanerófito introduzido pouco frequente no território, que vive como subespontâneo em bermas de caminhos e
sebes, frequentemente assilvestrada perto de habitações.
Orchis italica Poir.

ORCHIDACEAE

Flor-dos-macaquinhos-dependurados, flor-dos-rapazinhos
Salvé Rainha; 39º11'06,5"N 09º03'44,9"W; 496m; 29-03-2012
Geófito comum em arrelvados herbáceos, em sítios ensolarados, sobre solos calcários. Brachypodietalia
phoenicoidis.
Orchis mascula subsp. mascula

ORCHIDACEAE

Salepeira-maior, satirião-macho
Salvé Rainha; 39º11'06,5"N 09º03'44,9"W; 496m; 29-03-2012
Geófito muito frequente em prados, clareiras de matos, arrelvados, descampados ou sítios pedregosos, secos a
húmidos, sobre solos calcários. Festuco-Brometea.
Orchis mascula subsp. olbiensis (Reut. ex Gren.) Asch. & Graebn.

ORCHIDACEAE

Moloiço; 39º11'04,3"N 09º03'26,3"W; 552m; 15-04-2014
Geófito observado em descampados, sítios soalheiros, rochosos e secos, sobre solos calcários. Cisto-Lavanduletea.
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LAMIACEAE (LABIATAE)

Orégão-comum, oregãos, ourégão
Fontinhas, Malveiro; 39º12'08,8"N 09º01'56,0"W; 371m; 29-07-2014
Caméfito muito abundante em matos, orlas de bosques, prados de herbáceas, caminhos, em diversos tipos de
substratos, com preferência por solos básicos. Origanion virentis.
Ornithogalum narbonense L.

ASPARAGACEAE

Cebolinho-de-flor-branca
Tojeira; 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W; 224m; 25-04-2014
Geófito pouco comum no território, que ocorre em terrenos cultivados ou incultos e bermas de caminhos,
sobre solos calcários descarbonatados ou argilosos. Lygeo-Stipetalia.
Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum (Boiss.) Zahar.

ASPARAGACEAE

Leite-de-galinha
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-03-2013
Geófito muito frequente em prados, descampados, clareiras de matos, em locais soalheiros, sobre solos
pedregosos. Poetea bulbosae.
Ornithogalum pyrenaicum L.

ASPARAGACEAE

Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 29-06-2013
Geófito pouco frequente, presente em locais frescos e sombrios, como arrelvados e orlas de bosques sobre
solos calcários descarbonatados. Querco-Fagetea sylvaticae.
Ornithopus compressus L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Serradela-amarela, serradela-brava, trevo-pé-de-pássaro
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Terófito frequente em arrelvados, caminhos e pousios, sobre solos calcários descarbonatados. Tuberarietalia
guttatae.
Ornithopus sativus Brot.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Serradela
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 27-03-2014
Terófito pouco frequente, observado em locais relacionados principalmente com prados e pastagens anuais.
Malcolmietalia.
Orobanche crenata Forssk.

OROBANCHACEAE

Erva-toira, penachos
Cedros, Formoiro; 39º11'10,6"N 09º03'27,8"W; 462m; 10-03-2013
Terófito pouco frequente no território, observado em arrelvados e pousios, geralmente parasita leguminosas
cultivadas e, menos frequentemente, outras herbáceas.
Orobanche hederae Vaucher ex Duby

OROBANCHACEAE

Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'44,6"N 09º04'01,6"W; 198m; 10-05-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, presente em locais sombrios atuando como parasita do género Hedera.
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Osyris alba L.
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SANTALACEAE

Cássia, cássia-branca, sândalo-branco
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 21-11-2013
Fanerófito frequente na PPSM, presente em matos, sebes e orlas de bosques. Pistacio lentisci-Rhamnetalia
alaterni.
Oxalis corniculata L.

OXALIDACEAE

Erva-azeda, trevo-azedo, trevo-azedo-de-folhas-pequenas
Pragança; 39º11'44,7"N 09º03'49,2"W; 210m; 30-07-2014
Hemicriptófito ruderal, exótico e invasor, presente em zonas urbanas, nomeadamente em terrenos cultivados,
muros, fendas de calçada, bermas de caminhos e baldios. Stellarietea mediae.
Oxalis latifolia Kunth

OXALIDACEAE

Azedinha-de-folhas-roxas
Entre o Barreiro Pequeno e a Lagoa, Vais Cortiços; 39º11'49,6"N 09º02'45,3"W; 341m; 24-04-2014
Geófito exótico pouco frequente na PPSM, que ocorre em pousios e campos cultivados. Polygono-Chenopodion
polyspermy.
Oxalis pes-caprae L.

OXALIDACEAE

Erva-canária, erva-pata, erva-praga
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-02-2012
Geófito infestante muito abundante em campos agrícolas, baldios urbanos, em locais perturbados, sobre todo
o tipo de substratos, sobretudo em solos argilosos ou arenosos.
Paeonia broteri Boiss. & Reut.

PAEONIACEAE

Erva-de-santa-clara, peónia, rosa-albardeira
Moloiço; 39º10'57,1"N 09º03'15,2"W; 548m; 18-05-2013
Geófito frequente na PPSM, presente em orlas ou subcoberto de bosques, em matos xerofílicos, encostas
pedregosas, em sítios geralmente sombrios. Quercion broteroi.
Pallenis spinosa (L.) Cass.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Pampilho-espinhoso
Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 09-06-2014
Terófito ruderal frequente no território, presente em pastos, incultos, descampados e bermas de caminhos, em
locais secos e soalheiros. Tuberarietea guttatae.
Papaver rhoeas L.

PAPAVERACEAE

Papoila, papoila-ordinária, papoila-vermelha
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 28-12-2012
Terófito ruderal muito frequente na área de estudo, que vive em searas, campos cultivados, incultos,
pastagens e bermas de caminhos. Centaureetalia cyani.
Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang.

PAPAVERACEAE

Dormideira, papoila-branca
Furadouro, Malhadas; 39º11'37,3"N 09º02'12,8"W; 330m; 04-05-2016
Terófito pouco frequente na PPSM, observado em bermas de estradas e incultos. Secalino-Stellarienea mediae.
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OROBANCHACEAE

Barreiro Pequeno; 39º11'54,0"N 09º03'04,7"W; 354m; 11-05-2014
Terófito pouco frequente no território, presente em prados anuais e clareiras de matos sobre solos calcários
descarbonatados, geralmente submetidos a pisoteio mais ou menos intenso. Poetalia bulbosae.
Parentucellia viscosa (L.) Caruel

OROBANCHACEAE

Erva-peganhenta
Relva Redonda; 39º10'48,7"N 09º03'55,0"W; 557m; 24-05-2014
Terófito ruderal frequente no território, presente em arrelvados, clareiras de matos baixos e bermas de
caminhos, em locais com alguma humidade, sobre solos calcários. Molinio-Arrhenatheretea.
Parietaria judaica L.

URTICACEAE

Alfavaca, alfavaca-de-cobra, parietária
Carvalhal; 39º11'29,1"N 09º04'17,4"W; 210m; 04-05-2016
Hemicriptófito nitrófilo muito frequente na PPSM, que vive em muros, fendas de rochas, paredes em ruínas e
baldios, geralmente em sítios húmidos. Parietarietalia judaicae.
Paronychia argentea Lam.

CARYOPHYLLACEAE

Erva-dos-unheiros, erva-prata, paroníquia
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'52,0"N 09º03'31,9"W; 335m; 19-05-2012
Hemicriptófito ruderal comum nesta zona da área de estudo, presente em prados, pastagens, margens de
caminhos e baldios, em sítios secos, sobre solos mais arenosos ou pedregosos. Poetalia bulbosae.
Paspalum dilatatum Poir.

POACEAE (GRAMINEAE)

Capim-comprido, grama-de-água, milhã-graminheira
Pragança, Portela de Casalinho; 39º12'01,4"N 09º03'43,4"W; 203m; 01-07-2014
Hemicriptófito ruderal pouco frequente no território, que se observa em pastagens, campos de cultivo,
margens de caminhos e valetas, em sítios húmidos. Paspalo distichi-Polypogonenion viridis.
Paspalum distichum L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Graminhão
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente, observado em margens de charcos, crescendo em sítios húmidos e
perturbados. Paspalo distichi-Polypogonenion viridis.
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood

CARYOPHYLLACEAE

Petrorragia-do-nanteil
Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'29,5"W; 556m; 18-05-2013
Terófito frequente na área, presente em clareiras de matos, arrelvados e bermas de caminhos, em sítios secos
e arenosos, pouco nitrificados. Tuberarietea guttatae.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Alecrim-das-paredes, alecrim-das-paredes-das-brácteas-estreitas, alecrim-dos-muros
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'53,9"N 09º03'18,4"W; 356m; 27-03-2014
Caméfito pouco frequente na PPSM, que vive em fendas de rochas calcárias, muros, campos incultos
pedregosos e bermas de caminhos, em sítios secos e ensolarados. Lygeo-Stipetea.
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Phalaris aquatica L.

107
POACEAE (GRAMINEAE)

Alpista-da-água, carriço-das-searas
Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 30-06-2013
Hemicriptófito pouco frequente no território, presente em terras cultivadas, margens de caminhos e cursos de
água. Holoschoenetalia vulgaris.
Phalaris canariensis L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Alpista
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014
Terófito ruderal pouco comum na área de estudo, presente em terrenos cultivados e incultos, pousios e
bermas de caminhos, sobre solos arenosos e com alguma humidade. Thero-Brometalia.
Phalaris coerulescens Desf.

POACEAE (GRAMINEAE)

Alpista-da-água
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 24-05-2014
Hemicriptófito comum no território, presente em orlas de campos de cultivo próximas de margens de cursos
de água, bermas de caminhos e valetas, com preferência por sítios húmidos. Gaudinio verticolae-Hordeion
bulbosi.
Phalaris minor Retz.

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-cabecinha, talaceiro
Pragança, Juncal; 39º12'11,3"N 09º03'43,8"W; 179m; 02-07-2014
Terófito ruderal pouco comum, que se observa em arrelvados das orlas de terrenos cultivados, incultos, zonas
de pastoreio e bermas de caminhos. Thero-Brometalia.
Phillyrea angustifolia L.

OLEACEAE

Aderno-de-folhas-estreitas, lentisco, lentisco-bastardo
Furadouro; 39º11'14,5"N 09º01'52,0"W; 280m; 18-12-2011
Fanerófito muito frequente no território, indiferente edáfico, presente em matos xerofílicos, bosques e bermas
de caminhos, em locais soalheiros. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Phillyrea latifolia L.

OLEACEAE

Aderno, aderno-de-folhas-largas
Furadouro; 39º11'14,5"N 09º01'52,0"W; 280m; 18-12-2011
Fanerófito muito frequente no território, indiferente edáfico, presente em matos xerofílicos, orlas de bosques e
bermas de caminhos ou estradas, em locais não muito expostos e com alguma humidade. Quercetalia ilicis.
Phleum pratense L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Entre a Fonte Forno e a Fonte da Pipa; 39º11'20,6"N 09º04'11,3"W; 286m; 24-05-2014
Hemicriptófito ruderal frequente em clareiras de matos, incultos e bermas de caminhos, em locais com alguma
humidade.
Phragmites australis subsp. altissimus (Benth.) Clayton
Caniço
Casal da Ramada; 39º09'31,5"N 09º04'26,8"W; 149m; 19-04-2015

POACEAE (GRAMINEAE)
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Caméfito pouco comum na área de estudo, que vive em margens de cursos de água e de lagoas. Magnocarici
elatae-Phragmitetea australis.
Phyllanthus niruri L.

PHYLLANTHACEAE

Quebra-pedra, quebra-pedras, filanto
Pragança; 39º11'45,0"N 09º03'40,3"W; 246m; 09-03-2014
Terófito ruderal muito pouco frequente na área de estudo, indiferente edáfico, presente em terrenos baldios e
quintais, usado para fins medicinais.
Physalis peruviana L.

SOLANACEAE

Alquequenge-amarelo, fisális, tomatinho-de-capuz
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'53,3"N 09º00'49,3"W; 166m; 01-07-2014
Terófito introduzido pouco frequente no território, presente em sítios ruderalizados e margens de zonas de
cultivo.
Picris echioides L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Raspa-saias, rompe-saias, serralha-da-rocha
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 11-09-2013
Hemicriptófito ruderal frequente na área estudada, localizado em campos cultivados, pousios, bermas de
caminhos e junto a linhas de água, em locais com alguma humidade. Artemisienea vulgaris.
Pimpinella villosa Schousb.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Erva-doce-bastarda
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Hemicriptófito pouco frequente no território, observado em bermas de caminhos e terrenos revolvidos, em
sítios secos, sobre solos mais arenosos. Malcolmietalia.
Pinus halepensis Mill.

PINACEAE

Pinheiro-de-alepo
Entre o Furadouro e a Puceteira; 39º10'41,0"N 09º01'35,9"W; 177m; 15-03-2015
Fanerófito frequente na PPSM, que vive em taludes soalheiros e orlas de bosques, sobre solos calcários e secos,
por vezes, pedregosos. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Pinus pinaster Aiton

PINACEAE

Pinheiro-bravo
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,4''N 09º02'59,2''W; 534m; 09-03-2014
Fanerófito frequente na área de estudo, formando pinhais de Pinus pinaster ou bosques mistos, sobre solos
arenosos ou calcários descarbonatados.
Pinus pinea L.

PINACEAE

Pinheiro-manso
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,4''N 09º02'59,2''W; 534m; 19-04-2014
Fanerófito frequente na área de estudo, formando pinhais de Pinus pinea ou bosques mistos, sobre solos
arenosos, ligeiramente ácidos.
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Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
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Milho-miúdo, talha-dente
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Hemicriptófito ruderal frequente no território, indiferente edáfico, presente em baldios, clareiras de matos,
taludes e bermas de caminhos, em locais secos e expostos. Bromo madritensis-Piptatherion miliacei.
Pistacia lentiscus L.

ANACARDIACEAE

Aroeira, daroeira, lentisco-verdadeiro
Furadouro; 39º11'14,5"N 09º01'52,0"W; 280m; 18-12-2011
Fanerófito frequente na PPSM, indiferente edáfico, existente em matos esclerófilos, orlas de bosques e bermas
de estradas, em locais secos. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Pisum sativum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilheira
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 28-04-2013
Terófito comum no território, presente em bermas de caminhos e orlas de bosques, em locais frescos, algo
húmidos, mas não muito sombrios.
Plantago afra L.

PLANTAGINACEAE

Erva-das-pulgas, zaragatoa
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'15,0"N 09º03'49,6"W; 596m; 29-06-2013
Terófito ruderal frequente no território, presente em prados anuais, pastagens, arrelvados terofíticos, clareiras
de matos e bermas de caminhos, sobre solos arenosos e secos. Thero-Brometalia.
Plantago bellardii All.

PLANTAGINACEAE

Tanchagem, tanchagem-do-belárdio
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 10-04-2014
Terófito pouco frequente na área de estudo, encontrado em prados anuais, descampados e clareiras de matos,
sobre solos calcários, pedregosos e secos. Tuberarion guttatae.
Plantago coronopus L.

PLANTAGINACEAE

Diabelha, erva-das-pulgas, zaragatoa
Barreiro Pequeno; 39º11'51,3"N 09º03'04,0"W; 361m; 11-05-2014
Terófito nitrófilo abundante na PPSM, que vive em pastagens, arrelvados anuais e caminhos, em sítios
pisoteados e húmidos, sobre solos compactados. Polygono arenastri-Poetalia annuae.
Plantago lagopus L.

PLANTAGINACEAE

Língua-de-ovelha, olho-de-cabra, orelha-de-lebre
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'33,0"N 09º04'56,8"W; 424m; 11-05-2014
Hemicriptófito ruderal frequente no território, presente em campos cultivados, bermas de caminhos e
arrelvados, em locais secos e arenosos. Hordeion leporini.
Plantago lanceolata L.
Corrijo, tanchagem, tanchagem-menor
Fontainhas; 39º12'07,7"N 09º01'20,6"W; 339m; 06-07-2015

PLANTAGINACEAE
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Hemicriptófito pouco frequente na PPSM, observado em pastagens, arrelvados, incultos e caminhos, sobre
solos ligeiramente húmidos e pouco nitrificados. Molinio-Arrhenatheretea.
Plantago major L.

PLANTAGINACEAE

Erva-das-sete-linhas, tanchagem, tanchagem-maior
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º11'19,7"N 09º03'51,1"W; 145m; 02-07-2014
Hemicriptófito comum no território, que se observa em incultos e caminhos pisoteados, sobre solos com
alguma humidade e nitrificados. Plantaginetalia majoris.
Plantago serraria L.

PLANTAGINACEAE

Pé-de-corvo, pulgueira, tanchagem-alvacenta
Barreiro Pequeno; 39º11'48,4"N 09º02'58,2"W; 367m; 11-05-2014
Hemicriptófito abundante no território, presente em arrelvados, pastagens, incultos, bermas de caminhos e
caminhos pisoteados, sobre solos básicos. Plantaginion serrariae.
Plantago lanceolata L. x Plantago serraria L.

PLANTAGINACEAE

Furadouro, Malhadas; 39º11'33,9"N 09º02'18,8"W; 348m; 10-06-2014
Hemicriptófito muito pouco frequente neste território, observado em bermas de caminhos e caminhos
pisoteados, sobre solos com alguma humidade. Plantaginion serrariae.
Poa annua L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Cabelo-de-cão, relva-dos-caminhos
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 26-08-2013
Terófito nitrófilo frequente no território, encontrado em relvados, incultos e bermas de caminhos, de
preferência em zonas húmidas e em solos compactados. Polygono arenastri-Poetalia annuae.
Poa bulbosa L.

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-cebola
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Hemicriptófito pouco frequente, observado em arrelvados e acumulações terrosas, associadas a pastoreio e
pisoteio, em solos secos e expostos. Poetalia bulbosae.
Poa infirma Kunth

POACEAE (GRAMINEAE)

Nossa Senhora das Neves; 39º10'30,0"N 09º03'33,8"W; 645m; 11-05-2014
Terófito nitrófilo pouco frequente no território, observado em prados e caminhos, sobre solos calcários,
pedregosos ou arenosos. Polygono arenastri-Poetalia annuae.
Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H.Lindb.

POACEAE (GRAMINEAE)

Tojeira; 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W; 224m; 25-04-2014
Hemicriptófito frequente no território, presente em zonas de incultos que marginam os cursos de água ou
solos temporariamente encharcados. Molinietalia caeruleae.
Poa trivialis subsp. trivialis
Erva-de-febra-brava, panasco, poa-comum
Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014

POACEAE (GRAMINEAE)
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Hemicriptófito pouco frequente no território, observado em incultos, pousios e caminhos, sobre solos
húmidos, pisoteados ou não, com alguma nitrofilia. Molinio-Arrhenatheretea.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

CARYOPHYLLACEAE

Saboneteira
Arieiro, Serra; 39º10'43,3"N 09º03'13,0"W; 525m; 30-06-2014
Terófito nitrófilo pouco comum no território, que vive em terrenos cultivados ou abandonados, em locais
pisoteados. Polygono-Poetea annuae.
Polygala vulgaris L.

POLYGALACEAE

Erva-leiteira, polígala
Fontainhas; 39º12'03,3"N 09º01'06,8"W; 365m; 19-05-2012
Hemicriptófito frequente nesta zona da PPSM, que se encontra em matos abertos, clareiras de bosques,
arrelvados, locais de pastos e bermas de caminhos.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

ASPARAGACEAE

Selo-de-salomão
Furadouro, Malhadas; 39º11'28,0"N 09º02'08,8"W; 326m; 15-03-2015
Geófito frequente na área de estudo, colonizador de orlas ou subcoberto de bosques, em sítios geralmente
sombrios e húmidos, sobre solos humíferos e básicos. Querco-Fagetea sylvaticae.
Polygonum aviculare L.

POLYGONACEAE

Corriola-bastarda, sempre-noiva
Arieiro, Serra; 39º10'43,3"N 09º03'13,0"W; 525m; 30-06-2014
Terófito ruderal comum na área de estudo, presente em terras cultivadas, pousios e margens de caminhos, em
solos moderadamente secos a húmidos. Polygono arenastri-Poetalia annuae.
Polygonum persicaria L.

POLYGONACEAE

Erva-pessegueira, erva-pulgueira, persicária
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Terófito ruderal pouco frequente no território, observado em locais muito húmidos e perturbados, em orla de
lagoas e lagoachos. Solano-Polygonetalia convolvuli.
Polypodium cambricum L.

POLYPODIACEAE

Fentelho, polipódio
Nossa Senhora das Neves, Calçada dos Frades; 39º10'31,8"N 09º03'31,3"W; 639m; 11-05-2014
Geófito muito frequente na PPSM, presente em penhascos, fendas de rochas, paredes, troncos de árvores e
margens de caminhos sobre muros velhos, em sítios expostos e insolados ou frescos, sombrios e húmidos, em
solos calcários. Polypodion cambrici.
Polypodium interjectum Shivas

POLYPODIACEAE

Polipódio
Fontainhas, Buracos Mineiros; 39º11'59,6"N 09º01'09,6"W; 312m; 10-05-2014
Geófito muito frequente na área em estudo, indiferente edáfico, presente em fendas de rochas, muros, troncos
de árvores e subcoberto de bosques, em lugares sombrios e moderadamente húmidos. Anomodonto
viticulosae-Polypodietalia cambrici.
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POLYPODIACEAE

Polypodium vulgare L.

Fentelha, feto-doce, polipódio-do-carvalho
Penha do Meio Dia; 39º11'18,6"N 09º03'15,7"W; 578m; 25-05-2014
Geófito pouco frequente no território, comum em fendas de rochas musgosas, muros, troncos de árvores e
subcoberto de bosques, em lugares sombrios e solos moderadamente secos e ácidos. Querco-Fagetea
sylvaticae.
POLYPODIACEAE

Polypodium x shivasiae Rothm.
(Polypodium cambricum L. x Polypodium interjectum Shivas)
Fentelho, polipódio
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'30,9"N 09º01'21,9"W; 185m; 15-04-2014
Geófito pouco frequente na PPSM, presente fendas de rochas e paredes. Polypodion cambrici.
Polypogon maritimus Willd.

POACEAE (GRAMINEAE)

Rabo-de-zorra-macio-menor
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'53,3"N 09º00'49,3"W; 166m; 01-07-2014
Terófito pouco frequente, observado em margens de caminhos e orlas de matos, em solos arenosos e húmidos.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-fina, rabo-de-zorra-macio
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Terófito ruderal frequente na PPSM, que vive em campos cultivados, terrenos revolvidos, arrelvados e bermas
de caminhos, em solos arenosos, húmidos ou temporariamente inundados.
Populus alba L.

SALICACEAE

Álamo, choupo-branco
Entre Portela do Sol e Cabanas de Torres; 39º09'26,5"N 09º04'17,9"W; 147m; 29-07-2014
Fanerófito pouco frequente na área de estudo, presente nas margens de cursos de água. Populetalia albae.
Populus nigra L.

SALICACEAE

Álamo-negro, choupo-de-itália, choupo-negro
Avenal; 39º10'52,9"N 09º06'17,2"W; 116m; 30-07-2014
Fanerófito cultivado ou surgindo espontaneamente, frequente nas margens de cursos de água ou em bermas
de estradas. Salici purpureae-Populetea nigrae.
Populus x canadensis Moench

SALICACEAE

(Populus nigra L. x Populus deltoides Marshall)
Choupo-cinzento, choupo-híbrido
Entre o Carvalhal e a Tojeira; 39º11'29,4"N 09º04'57,5"W; 181m; 30-07-2014
Fanerófito pouco frequente na PPSM, cultivado, mais resistente a condições adversas, comum em solos frescos
mas bem drenados, próximo de linhas de água ou em bermas de estradas. Poderá tornar-se invasor.
Portulaca oleracea L.
Beldroega, beldroegas
Pragança, Azenha; 39º11'53,7"N 09º04'02,8"W; 154m; 10-05-2014

PORTULACACEAE
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Terófito ruderal e nitrófilo pouco frequente na PPSM, presente em campos de cultivo e caminhos. Chenopodion
muralis.
Potentilla reptans L.

ROSACEAE

Cinco-em-rama, potentila
Pragança, Joaninho; 39º11'20,2"N 09º03'54,9"W; 350m; 10-06-2013
Hemicriptófito comum na PPSM, que se encontra em terrenos cultivados ou incultos, arrelvados e bermas de
caminhos, em locais húmidos e algo nitrificados. Plantaginetalia majoris.
Prunella laciniata (L.) L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Hemicriptófito muito pouco frequente no território, indiferente edáfico, observado em incultos, arrelvados e
bermas de caminhos, em solos secos. Festuco-Brometea.
Prunella vulgaris L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Consolda-menor, erva-férrea, prunela
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'38,5"N 09º01'22,1"W; 184m; 15-04-2014
Hemicriptófito frequente no território, indiferente edáfico, observado em prados, orlas de bosques, lameiros e
próximo de linhas de água, em locais húmidos. Molinio-Arrhenatheretea.
Prunus spinosa L.

ROSACEAE

Abrunheiro, abrunheiro-bravo, abrunho
Puceteira; 39º10'26,3"N 09º01'09,5"W; 112m; 22-02-2014
Fanerófito calcícola frequente em orlas e clareiras de bosques, bermas de caminhos ou estradas, por vezes,
próximo de cursos de água. Rosenion carioti-pouzinii.
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy

POACEAE (GRAMINEAE)

Cercal; 39º13'37,8"N 09º00'19,0"W; 134m; 06-07-2015
Hemicriptófito comum no território, que se observa em incultos, clareiras de matos, urzais e tojais, sobre solos
calcários descarbonatados ou arenosos.
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub

POACEAE (GRAMINEAE)

Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'33,3"N 09º01'20,3"W; 218m; 01-07-2014
Hemicriptófito calcícola raro na PPSM, que aparece em arrelvados, clareiras de matos e em bolsas de solo
sobre rochas calcárias. Hyparrhenion sinaicae.
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy x Pseudarrhenatherum pallens
(Link) Holub

POACEAE (GRAMINEAE)

Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'33,3"N 09º01'20,3"W; 218m; 02-05-2013
Hemicriptófito raro na área de estudo, observado em clareiras de matos, orlas de bosques e incultos, em
terrenos arenosos.
Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & B.L.Burtt
Perpétuas-bravas, perpétua-silvestre
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 11-09-2013

ASTERACEAE (COMPOSITAE)
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Terófito ruderal frequente no território, comum em sítios húmidos ou temporariamente encharcados, algo
perturbados e arenosos, sobretudo junto a linhas de água, valetas ao longo de estradas e orlas de zonas de
cultivo. Nano-Cyperetalia.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

DENNSTAEDTIACEAE

Feto, feto-bravo, feto-dos-montes
Entre o Barreiro Pequeno e a Lagoa, Vais Cortiços; 39º11'48,1"N 09º02'48,6"W; 354m; 01-07-2014
Geófito muito frequente no território, presente em sítios perturbados, húmidos e ensombrados ou
ensolarados, ocorrendo no subcoberto de bosques ou formando uma das etapas de substituição de bosques
degradados e zonas queimadas, sobre solos ácidos. Cytisetea scopario-striati.
Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Carqueja, carqueija, carqueijeira
Barreiras Vermelhas; 39º11'20,2"N 09º01'10,1"W; 230m; 11-09-2013
Fanerófito frequente nesta zona do território, que se desenvolve em matos (urzais, tojais), incultos, orlas de
bosques e bermas de caminhos, em solos ácidos. Ericenion umbellatae.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Erva-das-disenterias, erva-de-são-roque
Entre o Carvalhal e a Tojeira; 39º11'29,4"N 09º04'57,5"W; 181m; 30-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente, presente em sítios húmidos em terrenos próximos de linhas de água e valetas.
Calystegietalia sepium.
Pulicaria odora (L.) Rchb.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Erva-montã, montã
Alto da Lagoinha; 39º10'12,1"N 09º05'53,4"W; 373m; 21-11-2013
Hemicriptófito frequente na PPSM, presente em clareiras e orlas de matos e bosques, urzais, arrelvados e
bermas de caminhos, em locais com alguma humidade. Quercetea ilicis.
Pulicaria paludosa Link

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Erva-pulgueira, mata-pulga
Cercal; 39º13'35,7"N 09º00'21,5"W; 128m; 15-05-2016
Terófito ruderal pouco frequente, que vive em incultos, pousios, orlas de lagoas artificiais e margens de
caminhos, em solos temporariamente inundados. Agrostion pourretii.
Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & C.Sáenz

FAGACEAE

(Quercus faginea subsp. broteroi (Cout.) A.Camus)
Carvalho-cerquinho, carvalho-português, cerquinho
Cercal; 39º13'56,3"N 09º00'07,8"W; 116m; 06-07-2015
Fanerófito muito frequente na PPSM, indiferente edáfico, que vive em bosques marcescentes correspondentes
a zonas frescas. Quercion broteroi.
Quercus coccifera L.
Carrasco, carrasqueiro
Fontainhas, Calçadas; 39º12'40,1"N 09º01'32,5"W; 311m; 06-10-2013

FAGACEAE
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Fanerófito muito frequente no território, indiferente edáfico, constituindo carrascais por vezes densos que se
desenvolvem em solos pobres ou em superfícies rochosas. Também se encontra em orlas de bosques. Pistacio
lentisci-Rhamnetalia alaterni.
Quercus estremadurensis O.Schwartz

FAGACEAE

(Quercus robur subsp. estremadurensis (O.Schwarz) A.Camus)
Cercal; 39º13'37,8"N 09º00'19,0"W; 134m; 06-07-2015
Fanerófito pouco frequente no território, presente em carvalhais marcescentes da PPSM, sobre solos calcários
descarbonatados, profundos e frescos. Quercion broteroi.
Quercus faginea Lam.

FAGACEAE

(Quercus faginea subsp. faginea)
Carvalho-cerquinho, carvalho-português, pedamarro
Barreiras Vermelhas; 39º11'15,3"N 09º01'11,0"W; 237m; 29-07-2014
Fanerófito pouco frequente na área de estudo, indiferente edáfico, presente em bosques marcescentes.
Quercion broteroi.
Quercus gaditana F.M.Vázquez, C.Pinto-Gomes & C.Vila-Viçosa

FAGACEAE

(Quercus faginea subsp. alpestris (Boiss.) Maire)
Carvalho
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'32,4"N 09º02'06,4"W; 185m; 02-05-2013
Fanerófito pouco comum no território, indiferente edáfico, associado a bosques marcescentes localizados em
zonas mais frescas e com solos profundos. Quercion broteroi.
Quercus lusitanica Lam.

FAGACEAE

Carvalhiça, carvalho-anão, cerqueiro-bravo
Entre o Furadouro e a Puceteira; 39º10'51,6"N 09º01'22,6"W; 158m; 02-05-2013
Fanerófito pouco frequente na área estudada, presente no subcoberto de sobreirais, bem como em urzais
baixos sobre solos mais arenosos. No território forma, por vezes, pequenas moitas. Quercion lusitanicae.
Quercus marianica C.Vicioso

FAGACEAE

(Quercus canariensis Willd. x Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & C.Sáenz)
Carvalho
Furadouro; 39º10'51,7"N 09º01'39,6"W; 239m; 11-10-2014
Fanerófito pouco comum, que vive em bosques e margens de cursos de água, sobre solos calcários
descarbonatados. Quercenion broteroi.
Quercus pyrenaica Willd.

FAGACEAE

Carvalho-da-beira, carvalho-negral, carvalho-pardo-da-beira
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'33,3"N 09º01'20,3"W; 218m; 15-04-2014
Fanerófito pouco frequente no território, que vive sobre solos ácidos. Quercion pyrenaicae.
Quercus rivasmartinezii (Capelo & J.C.Costa) Capelo & J.C.Costa
(Quercus coccifera subsp. rivasmartinezii Capelo & J.C.Costa)
Carrasco-arbóreo
Fontainhas; 39º11'58,7"N 09º01'20,7"W; 388m; 18-05-2013

FAGACEAE
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Fanerófito frequente no território estudado, constituindo carrascais, por vezes densos, ou acompanhando
carvalhais marcescentes da PPSM. Quercenion rivasmartinezii-suberis.
Quercus rotundifolia Lam.

FAGACEAE

Azinheira, azinheira-da-bolota-doce, azinho
Arieiro, Pinhal; 39º10'49,2"N 09º03'29,4"W; 521m; 20-07-2014
Fanerófito frequente na área de estudo, indiferente edáfico, presente em bosques e matagais, sobre solos
rochosos. Quercetalia ilicis.
Quercus suber var. occidentalis (Gay) Laguna

FAGACEAE

Chaparro, sobreiro, sobro
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'33,3"N 09º01'20,3"W; 218m; 15-04-2014
Fanerófito frequente em algumas zonas da área de estudo, formando pequenos bosques sobre solos calcários
descarbonatados. Quercetalia ilicis.
Quercus suber var. suber

FAGACEAE

Chaparro, sobreiro, sobro
Furadouro; 39º10'45,3"N 09º01'36,2"W; 227m; 11-10-2014
Fanerófito frequente na área de estudo, formando bosques sobre solos calcários descarbonatados ou
acompanhando outras formações boscosas. Quercetalia ilicis.
Quercus x airensis Franco & Vasc.

FAGACEAE

(Quercus coccifera L. x Quercus rotundifolia Lam.)
Carrasco, carrasqueiro
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'16,0"N 09º03'50,8"W 596m; 25-05-2015
Fanerófito muito comum no território, formando geralmente matos ou matagais bastante densos, sobre solos
secos e pedregosos. Quercetalia ilicis.
Quercus x beturica (F.M.Vázquez, A.Coombes, M.Rodriguez-Coombes, S.Ramos &
E.Doncel) F.M.Vázquez, C.Vila-Viçosa, Meireles & C.Pinto-Gomes

FAGACEAE

(Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & C.Sáenz x Quercus estremadurensis O.Schwartz)
Carvalho
Cercal; 39º13'37,8"N 09º00'19,0"W; 134m; 06-07-2015
Fanerófito muito pouco frequente na área estudada, que vive em formações boscosas marcescentes e
matagais, sobre solos profundos e frescos. Quercion broteroi.
Quercus x diegoi F.M.Vázquez, C.Pinto-Gomes, C.Vinagre & C.Vila-Viçosa

FAGACEAE

(Quercus lusitanica Lam. x Quercus pyrenaica Willd.)
Carvalho
Cercal; 39º14'20,0''N 09º00'29,0''W; 114m; 12-11-2012 (HSS 62975, HSS 62976)
Fanerófito muito pouco frequente no território, sobre solos de origem calcária, com textura argilosa a
pedregosos ([VP-GV-V+14]). No âmbito do presente trabalho propõe-se, devido às características da flora que
integra, a aliança Quercion broteroi. Salienta-se que foi neste estudo que se classificou este novo carvalho para
a ciência.
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Quercus x neomairei A.Camus

FAGACEAE

(Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & C.Sáenz x Quercus pyrenaica Willd.)
Carvalho
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'40,9"N 09º01'23,9"W; 182m; 15-04-2014
Fanerófito muito pouco frequente no território, observado em bosques marcescentes. Quercion pyrenaicae.
Quercus x rosa-pintii C.Vila-Viçosa, F.M.Vázquez, Meireles & C.Pinto-Gomes

FAGACEAE

(Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & C.Sáenz x Quercus marianica C.Vicioso)
Carvalho
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'40,9"N 09º01'23,9"W; 182m; 15-04-2014
Fanerófito muito pouco frequente na área de estudo, indiferente edáfico, que vive em bosques marcescentes.
Quercenion broteroi.
Quercus x subandegavensis A.Camus

FAGACEAE

(Quercus estremadurensis O.Schwartz x Quercus pyrenaica Willd.)
Carvalho
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'40,9"N 09º01'23,9"W; 182m; 15-04-2014
Fanerófito muito pouco frequente no território, que foi observado em bosques marcescentes. Quercion
broteroi.
Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & C.Sáenz x Quercus lusitanica Lam.

FAGACEAE

Carvalho
Barreiras Vermelhas; 39º11'19,2"N 09º01'10,6"W; 222m; 11-09-2013
Fanerófito muito pouco frequente no território, acompanhando alguns bosques marcescentes. No âmbito do
presente trabalho propõe-se, devido às características da flora que integra, a aliança Quercion broteroi.
Quercus estremadurensis O.Schwartz x Quercus faginea Lam.

FAGACEAE

Carvalho
Cercal; 39º13'54,6"N 09º00'08,3"W; 114m; 12-02-2012
Fanerófito muito pouco frequente no território, presente em formações boscosas marcescentes. No âmbito do
presente trabalho propõe-se, devido às características da flora que integra, a aliança Quercion broteroi.
Quercus faginea Lam. x Quercus lusitanica Lam.

FAGACEAE

Carvalho
Barreiras Vermelhas; 39º11'19,2"N 09º01'10,6"W; 222m; 11-09-2013
Fanerófito muito pouco frequente no território, acompanhando alguns bosques marcescentes. No âmbito do
presente trabalho propõe-se, devido às características da flora que integra, a aliança Quercion broteroi.
Ranunculus bulbosus subsp. aleae (Willk.) Rouy & Foucaud

RANUNCULACEAE

Ranúnculo-bulboso
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 15-04-2014
Geófito comum em prados, arrelvados húmidos ou subcoberto de bosques, sobre solos calcários. Molinio
arundinacea-Holoschoenion vulgaris.
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RANUNCULACEAE

Borboleta-bolhada, montã-do-outono, ranúnculo-bolhado
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 21-11-2013
Geófito calcícola pouco frequente no território, observado em arrelvados sujeitos a pastoreio, incultos e
bermas de caminhos, com alguma humidade. Poetalia bulbosae.
Ranunculus ficaria L.

RANUNCULACEAE

Celidónia-menor, erva-das-hemorróidas, ficária
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'30,9"N 09º01'21,9"W; 185m; 20-03-2014
Geófito pouco frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em locais muito húmidos e sombrios, na orla
ou subcoberto de bosques. Populetalia albae.
Ranunculus muricatus L.

RANUNCULACEAE

Botões-de-ouro, bugalhó
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,7"N 09º02'50,2"W; 503m; 02-05-2013
Terófito comum no território, observado em terrenos húmidos, incultos com algum pastoreio e bermas de
caminhos em zonas sombrias. Isoeto-Nanojuncetea.
Ranunculus ollissiponensis Pers.

RANUNCULACEAE

Ranúnculo-das-paredes, ranúnculo-vulgar
Fontainhas, Buracos Mineiros; 39º12'02,6"N 09º01'08,7"W; 312m; 13-04-2013
Geófito muito frequente no território, presente em orlas de bosques e matos, encostas húmidas, bermas de
caminhos e muros, sobre solos pedregosos calcários. Origanion virentis.
Ranunculus parviflorus L.

RANUNCULACEAE

Ranúnculo-de-flor-pequena
Fontainhas; 39º12'13,4"N 09º01'27,5"W; 298m; 10-05-2014
Terófito pouco comum na PPSM, observado em incultos e bermas de caminhos, terrenos húmidos e sombrios.
Cardaminetea hirsutae.
Ranunculus peltatus Schrank

RANUNCULACEAE

Borboleta-aquática, ranúnculo-aquático
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'40,8"N 09º01'18,3"W; 169m; 15-04-2014
Hidrófito muito pouco frequente na PPSM, que vive em águas de corrente lenta e pouco profundas (lagos,
remansos, charcos) e com pH neutro a ácido. Ranunculion aquatilis.
Ranunculus repens L.

RANUNCULACEAE

Botão-de-ouro, erva-belida, ranúnculo-pataló
Pragança, Joaninho; 39º11'20,2"N 09º03'54,9"W; 350m; 02-07-2014
Hemicriptófito frequente na PPSM, indiferente edáfico, comum em incultos e pastagens, terrenos com alguma
nitrofilia e próximos de cursos de água. Plantaginetalia majoris.
Ranunculus trilobus Desf.
Patalôco-verde-amarelo, ranúnculo-trilobado
Tojeira; 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W; 224m; 25-04-2014

RANUNCULACEAE
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Terófito ruderal pouco comum, observado na orla de campos cultivados e incultos, em locais húmidos e
perturbados. Cypero micheliani-Ranunculetum trilobi.
Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus (Lange) Thell.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Saramago, saramago-de fruto-delgado
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,1"N 09º03'33,7"W; 333m; 28-04-2013
Terófito ruderal frequente no território, indiferente edáfico, presente em searas, campos cultivados, incultos e
bermas de caminhos. Secalino-Stellarienea mediae.
Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum Rouy & Foucaud

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Aneixa, aneixas, saramago-da-rocha
Tojeira; 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W; 224m; 25-04-2014
Terófito ruderal frequente em terrenos cultivados, incultos, pastagens e bermas de caminhos, em sítios com
alguma humidade. Centaureetalia cyani.
Rapistrum rugosum subsp. rugosum

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Aneixa, aneixas, saramago-da-rocha
Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 09-06-2014
Terófito ruderal pouco comum, presente em terrenos cultivados, incultos e bermas de caminhos.
Centaureetalia cyani.
Reichardia gaditana (Willk.) Samp.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'50,5"N 09º01'33,0"W; 212m; 10-04-2014
Hemicriptófito raro no território, observado em bermas de estradas, em locais ensolarados.
Reichardia intermedia (Sch.Bip.) Samp.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Reichárdia-intermédia
Relva Redonda; 39º10'52,3"N 09º04'00,3"W; 554m; 24-05-2014
Hemicriptófito ruderal comum em incultos, pastagens, descampados, arrelvados e bermas de caminhos, sobre
solos calcários e pedregosos. Echio plantaginei-Galactition tomentosae.
Reichardia picroides (L.) Roth

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Reichárdia-dos-picos
Moloiço; 39º11'03,4"N 09º03'31,5"W; 555m; 15-04-2014
Hemicriptófito comum em orlas e clareiras de bosques, arrelvados, incultos e bermas de caminhos, em locais
ensolarados e solos frequentemente calcários secos e, por vezes, pedregosos. Thero-Brometalia.
Reseda luteola L.

RESEDACEAE

Gauda, lírio-dos-tintureiros, reseda
Alto da Lagoinha; 39º10'12,1"N 09º05'53,4"W; 373m; 21-11-2013
Hemicriptófito ruderal muito frequente no território, presente em incultos, pastagens, taludes e bermas de
caminhos, sobre solos arenosos. Onopordenea acanthii.
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ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Furadouro; 39º11'09,7"N 09º01'47,2"W; 272m; 28-04-2013
Terófito ruderal pouco comum, presente em incultos, orlas de bosques, pastagens e bermas de caminhos, em
solos húmidos. Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Ragadíolo-estrelado
Cedros, Formoiro; 39º11'09,8"N 09º03'33,7"W; 442m; 02-05-2013
Terófito ruderal frequente no território, comum em incultos, pastagens e bermas de caminhos, em solos
húmidos. Chenopodio-Stellarienea.
Rhamnus alaternus subsp. alaternus

RHAMNACEAE

Aderno-bastardo, sanguinho-das-sebes
Fontainhas; 39º11'54,8"N 09º01'33,5"W; 415m; 01-07-2014
Fanerófito muito frequente no território, indiferente edáfico, presente em matos xerofílicos, orlas de bosques
perenifólios, taludes e bermas de estradas, em sítios secos, ensolarados e, por vezes, pedregosos. Quercetea
ilicis.
Rhamnus alaternus subsp. munozgarmendiae Rivas Mart. & J.M.Pizarro

RHAMNACEAE

Fontainhas; 39º12'04,0"N 09º01'36,1"W; 395m; 05-10-2013
Fanerófito pouco frequente na PPSM, observado em matos xerofílicos e orlas de bosques perenifólios, em sítios
secos, ensolarados e pedregosos. Quercetea ilicis.
Ridolfia segetum (L.) Moris

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Andrage, endrão, funcho-bastardo
Cabanas de Torres; 39º09'26,5"N 09º04'17,9"W; 147m; 09-06-2014
Terófito ruderal pouco comum, que vive em terrenos cultivados, incultos, pastagens e bermas de caminhos.
Ridolfion segeti.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

IRIDACEAE

Caminho da Senhora; 39º10'18,9"N 09º03'44,0"W; 590m; 09-02-2013
Geófito frequente na PPSM, indiferente edáfico, comum em prados, clareira de matos e caminhos,
preferencialmente sobre solos calcários pedregosos, por vezes, descarbonatados. Poetea bulbosae.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Agrião, agrião-da-água, mastruço-dos-rios
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 02-07-2014
Helófito característico de ambientes aquáticos, ocorrendo em águas superficiais, algo nitrofilizadas, que
escoam lentamente, como regatos, valetas ou poços de rega. Rorippion nasturtii-aquatici.
Rosa canina L.

ROSACEAE

Rosa-canina, roseira-silvestre, silva-macha
Furadouro; 39º11'14,5"N 09º01'52,0"W; 280m; 18-12-2011
Fanerófito ruderal frequente, observado em matos, orlas de carvalhais e margens húmidas de zonas de cultivo.
Rhamno catharticae-Prunetea spinosae.
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Rosa pouzinii Tratt.
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ROSACEAE

Roseira-de-pés-glandulosos
Cercal; 39º13'46,4"N 09º00'05,4"W; 113m; 28-07-2014
Fanerófito frequente na área de estudo, observado em orlas de bosques e em taludes ou bermas de caminhos
que ladeiam regueiros ou margens de linhas de água. Pruno spinosae-Rubion ulmifolii.
Rosa sempervirens L.

ROSACEAE

Roseira-brava
Cercal; 39º13'43,2"N 09º00'09,5"W; 116m; 28-07-2014
Fanerófito ruderal escandente frequente na PPSM, presente em silvados, orlas de bosques húmidos e bermas
de caminhos, com preferência por solos profundos e frescos. Quercetalia ilicis.
Rosmarinus officinalis L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Alecrim, alecrim-da-terra, alecrinzeiro
Arieiro, Cerca da Junqueira; 39º11'05,6"N 09º03'19,6"W; 562m; 25-05-2014
Fanerófito muito abundante no território, indiferente edáfico, presente em matos, incultos, taludes e encostas
soalheiras, em locais expostos e solos secos. Rosmarinetea officinalis.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev

POACEAE (GRAMINEAE)

Erva-do-penacho, rabo-de-cão
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Terófito ruderal pouco comum, observado em incultos, pastagens e bermas de caminhos, de preferência sítios
pisoteados. Hordeion leporini.
Rubia peregrina L.

RUBIACEAE

Granza-brava, pegamasso, raspa-língua
Fontainhas; 39º12'23,3"N 09º01'25,4"W; 372m; 01-07-2014
Caméfito escandente muito frequente no território, indiferente edáfico, abundante em matos, subcoberto de
bosques, afloramentos rochosos e muros. Quercetea ilicis.
Rubus ulmifolius Schott

ROSACEAE

Amoras-silvestres, silva, silvas
Cabanas de Torres; 39º09'27,1"N 09º04'20,1"W; 149m; 29-07-2014
Fanerófito nitrófilo e escandente muito frequente na área de estudo, indiferente edáfico, muito abundante em
limites de terras cultivadas, incultos, pastagens, clareiras e orlas de bosques húmidos e bermas de caminhos,
com preferência por solos profundos, frescos e não muito sombrios. Pruno spinosae-Rubion ulmifolii.
Rumex acetosa L.

POLYGONACEAE

Azeda, erva-azeda, vinagreira
Salvé Rainha; 39º10'59,0"N 09º03'35,4"W; 504m; 11-05-2014
Hemicriptófito ruderal pouco frequente, que vive em orlas de bosques, incultos, pastagens e bermas de
caminhos, sobre solos com alguma humidade. Molinio-Arrhenatheretea.
Rumex acetosella subsp. acetosella
Acetosela, azeda-dos-noivos, azeda-dos-ovinos
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 15-04-2014

POLYGONACEAE
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Hemicriptófito ruderal pouco frequente na PPSM, observado na orla de azinhais, sobre solos calcários, secos e
pedregosos. Sedo albi-Scleranthetea biennis.
Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.

POLYGONACEAE

Azeda-mansa, azedinha, língua-de-andorinha
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'52,0"N 09º03'31,9"W; 335m; 19-05-2012
Hemicriptófito pouco frequente, que ocorre em arrelvados, locais secos e pedregosos, sobre solos calcários.
Agrostietalia castellanae.
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.) Rech.f.

POLYGONACEAE

Catacuzes, falsa-azedinha
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'23,3"N 09º03'35,5"W; 647m; 11-05-2014
Terófito ruderal pouco frequente, encontrado em arrelvados, incultos e bermas de caminhos, sobre solos
calcários. Tuberarietalia guttatae.
Rumex conglomeratus Murray

POLYGONACEAE

Alabaça, labaça-comum, labaça-ordinária
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 09-03-2014
Hemicriptófito ruderal comum em arrelvados, zona de pastos e bermas de caminhos, em locais húmidos.
Plantaginetalia majoris.
Rumex crispus L.

POLYGONACEAE

Cata-cuz, labaça-crespa, regalo-da-horta
Furadouro, Malhadas; 39º11'33,9"N 09º02'18,8"W; 348m; 10-06-2014
Hemicriptófito nitrófilo comum em pastagens, arrelvados e bermas de caminhos, em sítios húmidos.
Plantaginetalia majoris.
Rumex intermedius DC.

POLYGONACEAE

Entre a Salvé Rainha e o Moloiço; 39º11'05,3"N 09º03'40,0"W; 535m; 24-04-2014
Hemicriptófito frequente na PPSM, presente em orlas e clareiras de matos e bosques, encostas, pousios e
fendas de rochas, em sítios secos. Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
Rumex papillaris Boiss. & Reut.

POLYGONACEAE

Nossa Senhora das Neves; 39º10'31,8"N 09º03'31,3"W; 639m; 11-05-2014
Hemicriptófito pouco frequente na área de estudo, observado em arrelvados, clareiras de matos, encostas,
pousios e incultos, em locais com alguma humidade e nitrofilia. Agrostietalia castellanae.
Rumex pulcher subsp. woodsii (De Not.) Arcang.

POLYGONACEAE

Coenha, labaça-sinuada
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-07-2013
Hemicriptófito ruderal pouco frequente, presente em arrelvados, pastagens, campos abandonados ou
cultivados e bermas de caminhos, em locais perturbados. Hordeion leporini.
Ruscus aculeatus L.
Azevinho-menor, erva-dos-vasculhos, gilbardeira
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'40,6"N 09º02'57,6"W; 547m; 15-04-2014

ASPARAGACEAE
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Geófito abundante no território, indiferente edáfico, presente em locais pedregosos ou não, geralmente
frescos e sombrios como nas orlas e subcoberto de bosques, matos e bermas de caminhos. Quercetalia ilicis.
Ruta chalepensis L.

RUTACEAE

Arruda, arruda-dos-calcários, erva-das-bruxas
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,4"N 09º03'32,9"W; 338m; 30-03-2013
Caméfito frequente nesta zona da PPSM, presente em incultos, clareiras e orlas de matos, em sítios secos,
ensolarados, sobre solos pedregosos e calcários. Rosmarinetalia officinalis.
Ruta montana (L.) L.

RUTACEAE

Arrudão
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'53,6"N 09º03'33,0"W; 334m; 30-06-2014
Caméfito pouco frequente no território, indiferente edáfico, que vive em incultos, rochedos, muros e clareiras
de matos, em sítios secos e soalheiros, sobre solos pedregosos e bem drenados.
Salix atrocinerea Brot.

SALICACEAE

Borrazeira-preta, salgueiro, vimeiro-preto
Avenal; 39º10'52,9"N 09º06'17,2"W; 116m; 17-10-2013
Fanerófito pouco frequente no território, que vive em margens de cursos de água, em solos mais ou menos
húmidos. Populetalia albae.
Salix fragilis L.

SALICACEAE

Salgueiro, vimeiro, vimeiro-vermelho
Cedros, Formoiro; 39º11'11,0"N 09º03'31,5"W; 443m; 10-06-2013
Fanerófito pouco frequente, que se encontra em zonas temporariamente encharcadas ou com humidade
considerável. Salicetalia purpureae.
Salix neotricha Goerz

SALICACEAE

Salgueiro-branco, vimeiro-branco
Portela do Sol; 39º09'32,4"N 09º05'03,1"W; 205m; 10-06-2012
Fanerófito pouco frequente no território, que se encontra em margens de cursos de água, sítios húmidos e
solos profundos de textura franco-arenosa. Populenion albae.
Salix viminalis L.

SALICACEAE

Salgueiro-comum, vimeiro-branco, vimeiro-comum
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º11'19,7"N 09º03'51,1"W; 145 m; 02-07-2014
Fanerófito pouco frequente no território, que ocorre como subespontâneo em zonas húmidas influenciadas
pelo homem, junto a cultivos.
Salvia officinalis L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Salva, salva-das-boticas, sálvia
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 09-03-2014
Fanerófito pouco frequente na PPSM, já naturalizado, que pode ser observado em lugares secos e abertos,
sobre substratos básicos e pedregosos, em formações herbáceas.
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LAMIACEAE (LABIATAE)

Salva-do-sul
A oeste do Furadouro; 39º09'55,9"N 09º03'44,9"W; 345m; 13-04-2013
Hemicriptófito frequente na PPSM, presente em arrelvados, clareiras de matos e bosques, bermas de
caminhos, em lugares frescos e com alguma sombra, tendo preferência por solos calcários. Brachypodion
phoenicoidis.
Salvia verbenaca L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Erva-crista, salva-dos-caminhos
Furadouro; 39º11'09,7"N 09º01'47,2"W; 272m; 28-04-2013
Hemicriptófito comum no território, indiferente edáfico, presente em arrelvados e bermas de caminhos.
Artemisietea vulgaris.
Sambucus nigra L.

CAPRIFOLIACEAE

Sabugo, sabugueiro, sabugueiro-negro
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W; 195m; 10-05-2014
Fanerófito pouco frequente na PPSM, indiferente edáfico, característico de lameiros e margens de cursos de
água, sob a influência de ambientes húmidos com alguma nitrofilia. Rhamno catharticae-Prunetea spinosae.
ROSACEAE

Sanguisorba ancistroides (Desf.) Ces.

Salvé Rainha; 39º11'06,5"N 09º03'44,9"W; 496m; 29-03-2012
Hemicriptófito frequente na PPSM, que vive em patamares de rochas ou fendas de paredes de rochas calcárias.
Asplenietalia petrarchae.
ROSACEAE

Sanguisorba hybrida (L.) Font Quer

Agrimónia-bastarda
Cercal; 39º13'37,8"N 09º00'19,0"W; 134m; 10-06-2013
Hemicriptófito presente em sítios sombrios e húmidos, sobre substratos siliciosos ou calcários
descarbonatados. Quercenion broteroi.
ROSACEAE

Sanguisorba minor Scop.

Pimpinela, pimpinela-hortense, pimpinela-menor
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278 m; 18-12-2011
Hemicriptófito pouco comum na PPSM, indiferente edáfico, presente em orlas de bosque, clareiras de matos e
arrelvados herbáceos. Festuco-Brometea.
Satureja hortensis L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-07-2013
Segurelha, segurelha-anual, segurelha-das-hortas
Terófito ruderal pouco comum na área de estudo, que se encontra em terrenos cultivados e incultos.
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

SAXIFRAGACEAE

Fontainhas; 39º11'59,7"N 09º01'09,1"W; 385m; 13-04-2013
Hemicriptófito frequente no território, que ocorre em comunidades rupícolas que colonizam fissuras e muros
de rochas calcárias. Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
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Saxifraga granulata L.
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SAXIFRAGACEAE

Quaresmas, sanícula-dos-montes, saxífraga-branca
Nossa Senhora das Neves; 39º10'30,0"N 09º03'33,8"W; 645m; 30-03-2012
Hemicriptófito frequente na PPSM, que se encontra em arrelvados, cascalheiras, fendas e patamares de rochas
calcárias, em sítios húmidos e sombrios. Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati.
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. x Saxifraga granulata L.

SAXIFRAGACEAE

Nossa Senhora das Neves; 39º10'30,0"N 09º03'33,8"W; 645m; 30-03-2012
Hemicriptófito muito pouco frequente na zona de estudo, encontrado em locais sombrios e húmidos, em
fendas de rochas calcárias.
Scabiosa atropurpurea L.

DIPSACACEAE

Saudades-roxas, suspiros-roxos
Barreiro Pequeno; 39º11'51,3"N 09º03'04,0"W; 361m; 11-05-2014
Hemicriptófito nitrófilo frequente no território, indiferente edáfico, abundante em campos cultivados, incultos,
margens de caminhos, geralmente em sítios secos. Bromo madritensis-Piptatherion miliacei.
Scandix pecten-veneris L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Agulha-de-pastor, erva-agulha, garfinhos
Barreiro Pequeno; 39º11'56,2"N 09º02'55,3"W; 368m; 07-02-2016
Terófito ruderal e arvense pouco frequente no território, indiferente edáfico, presente em incultos e terrenos
cultivados, sobre solos calcários. Centaureetalia cyani.
Scilla autumnalis L.

ASPARAGACEAE

Cila-de-outono
Fontainhas; 39º11'53,7"N 09º02'21,8"W; 354m; 05-10-2013
Geófito comum na PPSM, observado em clareiras de matos, arrelvados e prados sujeitos a pastoreio, em sítios
pedregosos, sobre solos arenosos, calcários ou calcários descarbonatados. Poetea bulbosae.
Scilla monophyllos Link

ASPARAGACEAE

Cila-de-uma-folha
Fontainhas; 39º11'59,7"N 09º01'09,1"W; 385m; 09-03-2014
Geófito frequente na PPSM, que vive em clareiras de matos baixos, urzais ou subcoberto de pinhais, sobre
solos arenosos ou calcários descarbonatados. De acordo com o referido em [CNA+12] está filiado na aliança
Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris, mas no âmbito deste trabalho propõe-se que integre, tal como
justificado no capítulo seguinte, a aliança Quercion broteroi.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

CYPERACEAE

Bunho
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Geófito frequente em prados húmidos, juncais, arrelvados próximo de linhas de água, lagoas e sítios
encharcados. Holoschoenetalia vulgaris.
Scolymus hispanicus L.
Cangarinha, cardo-de-ouro
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,4"N 09º02'59,2"W; 534m; 24-07-2012

ASTERACEAE (COMPOSITAE)
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Hemicriptófito nitrófilo frequente no território, comum em terras cultivadas, incultos, bermas de caminhos e
zonas de pastoreio, sobre solos calcários descarbonatados, em sítios secos e expostos. Carthametalia lanati.
Scorpiurus muricatus L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cornilhão, cornilhão-liso
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'50,5"N 09º01'33,0"W; 212m; 10-04-2014
Terófito pouco frequente na área de estudo, que se encontra em campos cultivados, clareiras de matos e
margens de caminhos, em meios ruderalizados, sobre solos calcários. Tuberarietea guttatae.
Scorpiurus sulcatus L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cornilhão
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Terófito ruderal frequente no território, presente em campos cultivados, incultos, clareiras de matos e margens
de caminhos, sobre todo o tipo de substratos. Taeniathero-Aegilopion geniculatae.
Scorpiurus vermiculatus L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Cornilhão-esponjoso, cornilhão-grosso
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 10-06-2014
Terófito ruderal pouco frequente, indiferente edáfico, comum em campos cultivados, incultos e prados, sobre
todo o tipo de substratos. Poetalia bulbosae.
Scrophularia scorodonia L.

SCROPHULARIACEAE

Erva-do-mau-olhado, escrofulária, trolha
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 02-07-2014
Caméfito subnitrófilo frequente no território, indiferente edáfico, comum em locais frescos e sombrios como
orlas de bosques, margens de caminhos e valetas, próximos de linhas de água. Osmundo-Alnion.
Scrophularia sublyrata Brot.

SCROPHULARIACEAE

Pragança, Salgueirinho; 39º11'44,6"N 09º04'01,6"W; 198m; 10-05-2014
Caméfito pouco frequente, observado em margens de caminhos e valetas, em sítios arenosos, húmidos e algo
nitrificados. Brassicion oleraceae.
Sedum album L.

CRASSULACEAE

Arroz-dos-telhados, cachos-de-rato, pinhões-de-rato
Salvé Rainha, Vale de Asna; 39º10'58,6"N 09º03'34,1"W; 504m; 11-05-2014
Caméfito muito frequente na PPSM, indiferente edáfico, que vive em muros, telhados, taludes e rochas ou em
zonas arenosas. Sedo albi-Scleranthetea biennis.
Sedum forsterianum Sm.

CRASSULACEAE

Arroz-das-paredes, arroz-dos-telhados
Nossa Senhora das Neves; 39º10'31,8"N 09º03'31,3"W; 639m; 11-05-2014
Caméfito abundante na área estudada, presente em sítios pedregosos ou arenosos, taludes, orla de carvalhais
e matos e fendas de rochas, geralmente calcárias. Querco-Fagetea sylvaticae.
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Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet

CRASSULACEAE

São João; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 29-06-2013
Terófito pouco frequente, observado em caminhos pedregosos e fissuras de rochas calcárias. Phagnalo
saxatilis-Rumicetalia indurati.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau

CRASSULACEAE

Erva-pinheira, erva-pinheira-enxuta
Salvé Rainha, Vale de Asna; 39º10'58,6"N 09º03'34,1"W; 504m; 11-05-2014
Caméfito frequente na PPSM, presente em vários tipos de habitats, desde muros, paredes, telhados até
clareiras de bosques e matos, taludes e sítios pedregosos calcários ou arenosos. Sedion micrantho-sediformis.
Selaginella denticulata (L.) Spring

SELAGINELLACEAE

Selaginela
Fontainhas, Buracos Mineiros; 39º11'59,6"N 09º01'09,6"W; 312m; 10-05-2014
Hemicriptófito frequente na área de estudo, presente em lugares sombrios, muito húmidos e musgosos.
Anomodonto viticulosae-Polypodietalia cambrici.
Senecio doronicum subsp. lusitanicus Cout.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

(Senecio lagascanus subsp. lusitanicus (P.Cout.) Pinto da Silva)
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 29-06-2013
Hemicriptófito raro no território, presente em arrelvados pedregosos e em orlas, sobre solos calcários.
Senecio jacobaea L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Erva-de-são-tiago, tasna
Portela do Sol; 39º09'32,4"N 09º05'02,8"W; 208m; 20-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente na área estudada, presente em margens de caminhos e lameiros, em sítios
húmidos e solos perturbados. Molinio-Arrhenatheretea.
Senecio lividus L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Erva-loira-de-flor-grande
Puceteira; 39º10'39,1"N 09º01'08,5"W; 123m; 09-03-2014
Terófito pouco frequente na área de estudo, observado em campos cultivados, subcoberto de sobreirais, em
sítios com alguma humidade. Chenopodio-Stellarienea.
Senecio minutus (Cav.) DC.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 10-04-2014
Terófito frequente no território, presente em cascalheiras e arrelvados pedregosos, sobre solos calcários.
Tuberarion guttatae.
Senecio serpens G.D.Rowley

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Bálsamo
Pragança; 39º11'44,3"N 09º03'55,9"W; 205m; 10-05-2014
Caméfito introduzido pouco frequente no território, presente em locais perto de habitações em zonas rurais,
utilizado, fundamentalmente, como medicinal.
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ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cardo-morto, tasneirinha
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 26-02-2012
Terófito ruderal frequente no território, indiferente edáfico, presente em incultos, campos cultivados, bermas
de caminhos e clareiras de matos. Stellarietea mediae.
Serapias lingua L.

ORCHIDACEAE

Erva-língua, serapião
Entre a Salvé Rainha e o Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'37,3"W; 533m; 24-04-2014
Geófito frequente no território, indiferente edáfico, observado em arrelvados húmidos e clareiras de matos.
Agrostietalia castellanae.
Serapias parviflora Parl.

ORCHIDACEAE

Serapião-de-língua-pequena
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'52,4"N 09º03'33,0"W; 335m; 28-04-2013
Geófito pouco frequente no território, presente em prados, arrelvados e clareiras de matos, sobretudo em
sítios secos. Agrostietalia castellanae.
Serapias strictiflora Welw. ex Veiga

ORCHIDACEAE

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'49,5"N 09º03'15,3"W; 366m; 25-04-2014
Geófito muito pouco frequente no território, presente em arrelvados húmidos, sobre solos calcários.
Sherardia arvensis L.

RUBIACEAE

Granza, granza-dos-campos
Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 15-04-2014
Terófito abundante no território, que vive em prados, arrelvados, campos cultivados, bermas de caminhos e
muros, em locais ruderalizados. Centaureetalia cyani.
Sideritis hirsuta L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

São João; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 29-06-2013
Caméfito frequente na PPSM, presente em orlas e clareiras de bosques, matos baixos, descampados, bermas
de caminhos, locais secos e, por vezes, pedregosos, sobre solos calcários.
Sideritis hyssopifolia L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Fontainhas; 39º12'04,0"N 09º01'36,1"W; 395m; 19-05-2012
Caméfito muito pouco frequente na área estudada, presente em matos baixos, orlas e clareiras de bosques e
bermas de caminhos, em locais pedregosos.
Silene colorata Poir.

CARYOPHYLLACEAE

Silene-rosada
Alto das Fontainhas; 39º11'11,0"N 09º03'31,5"W; 443m; 18-05-2013
Terófito pouco frequente na área de estudo, observado em bermas de caminhos. Tuberarietea guttatae.
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Silene disticha Willd.

CARYOPHYLLACEAE

Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º12'04,9"N 09º03'28,2"W; 280m; 30-06-2014
Terófito pouco frequente no território, presente em orlas de terras cultivadas, arrelvados e bermas de
caminhos, em sítios secos ou com alguma humidade, sobre solos calcários.
Silene gallica L.

CARYOPHYLLACEAE

Cabacinha, erva-de-leite, nariz-de-zorra
Pragança, Curva da Orera; 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W; 344m; 25-04-2014
Terófito ruderal e nitrófilo frequente na área em estudo, observado em campos de cultivo, zonas de pastoreio e
bermas de caminhos, sobre diversos tipos de solos. Thero-Brometalia.
Silene gracilis DC.

CARYOPHYLLACEAE

Portela do Sol; 39º09'27,5"N 09º05'04,4"W; 199m; 28-12-2012
Terófito pouco comum no território, observado em zonas de pastoreio e bermas de caminhos.
Silene latifolia Poir.

CARYOPHYLLACEAE

Assobios
Furadouro; 39º11'14,5"N 09º01'52,0"W; 280m; 12-02-2012
Hemicriptófito frequente em campos cultivados, incultos, orla de bosques e bermas de caminhos, em sítios
frescos, sombrios e húmidos e, por vezes, em zonas pedregosas. Trifolio medii-Geranietea sanguinei.
Silene longicilia (Brot.) Otth

CARYOPHYLLACEAE

Furadouro; 39º11'11,7"N 09º01'50,7"W; 270m; 20-05-2012
Hemicriptófito calcícola frequente no território, presente em matos, prados, fissuras e afloramentos rochosos e
bermas de caminhos, sobre solos calcários ou margosos. Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani.
Silene nocturna L.

CARYOPHYLLACEAE

Cabacinha
Lagoa Pequena; 39º10'41,3"N 09º02'13,5"W; 480m; 21-06-2014
Terófito ruderal pouco frequente na área de estudo, que vive em incultos e bermas de caminhos, em sítios
secos. Centaureetalia cyani.
Silene scabriflora Brot.

CARYOPHYLLACEAE

São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'23,3"N 09º03'35,5"W; 647m; 29-06-2013
Terófito frequente no território, presente em clareiras de matos, arrelvados, sobre solos calcários
descarbonatados, arenosos ou pedregosos. Tuberarietalia guttatae.
Silene vulgaris (Moench) Garcke

CARYOPHYLLACEAE

Erva-traqueira, orelha-de-boi
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 15-04-2014
Hemicriptófito ruderal frequente na área de estudo, presente em terras cultivadas e margens de caminhos.
Artemisenea vulgaris.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Cardo-de-santa-maria, cardo-leiteiro, cardo-mariano
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'51,1"N 09º03'29,5"W; 317m; 20-03-2014

ASTERACEAE (COMPOSITAE)
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Hemicriptófito ruderal pouco frequente na área, presente em incultos, terrenos cultivados, bermas de
caminhos e zonas de pastoreio. Urtico piluliferae-Silybion mariani.
Simethis mattiazzi (Vand.) Sacc.

XANTHORRHOEACEAE

Cravo-do-monte, ouropeso
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'50,5"N 09º01'33,0"W; 212m; 10-04-2014
Geófito pouco frequente, presente em clareiras ou orlas de bosques, urzais ou tojais, em sítios húmidos, sobre
solos arenosos ou calcários descarbonatados. Calluno vulgaris-Ulicetea minoris.
Sinapis alba subsp. mairei (H.Lindb.) Maire

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Mostarda, mostarda-branca
Casal da Ramada; 39º09'31,5"N 09º04'26,8"W; 149m; 19-04-2015
Terófito ruderal pouco frequente no território, que se encontra em terrenos cultivados, pousios e bermas de
caminhos, principalmente em solos perturbados. Stellarietea mediae.
Sinapis arvensis L.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Ineixas, mostarda-brava, mostarda-dos-campos
Puceteira; 39º10'26,3"N 09º01'09,5"W; 112m; 22-02-2014
Terófito ruderal e nitrófilo frequente na zona, que vive em terrenos cultivados, sobretudo em terrenos
alterados. Stellarietea mediae.
Sisymbrium irio L.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Cabanas de Torres; 39º09'04,4"N 09º03'47,2"W; 143m; 09-04-2016
Terófito arvense e ruderal pouco frequente na área de estudo, presente em incultos, baldios e bermas de
caminhos. Chenopodietalia muralis.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.

BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Erva-dos-cantores, rinchão
Arieiro, Serra; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 30-06-2015
Terófito ruderal frequente, que se encontra em campos de cultivo, baldios, incultos e bermas de caminhos.
Sisymbrietalia officinalis.
Smilax aspera var. altissima Moris & De Not

SMILACACEAE

Salsaparrilha, salsaparrilha-bastarda
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'40,9"N 09º01'23,9"W; 182m; 15-04-2014
Fanerófito escandente ruderal muito frequente no território, que vive em bosques perenifólios e/ou ripícolas,
pinhais e matagais. De acordo com o referido em [CNA+12] está filiado na aliança Querco rotundifoliae-Oleion
sylvestris, mas no âmbito deste trabalho propõe-se que integre, tal como justificado no capítulo seguinte, a
aliança Quercion broteroi.
Smilax aspera var. aspera

SMILACACEAE

Salsaparrilha, salsaparrilha-bastarda
Entre a Salvé Rainha e o Moloiço; 39º11'04,4"N 09º03'37,3"W; 533m; 24-04-2014
Fanerófito escandente ruderal muito abundante em bosques abertos, matagais, muros e sebes, em zonas mais
expostas e com alguma humidade. Quercetea ilicis.
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Smyrnium olusatrum L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Aipo-dos-cavalos, salsa-de-cavalo, salsão
São João; 39º10'26,5"N 09º03'36,8"W; 661m; 26-02-2012
Hemicriptófito nitrófilo e umbrófilo frequente na área de estudo, indiferente edáfico, presente em orlas ou
subcoberto de bosques, caminhos e baldios, em lugares húmidos. Smyrnienion olusatri.
Smyrnium perfoliatum L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 15-04-2014
Hemicriptófito umbrófilo frequente no território, localizado em orlas ou subcoberto de bosques, em zonas
húmidas, algo nitrificadas, sobre solos calcários. Galio-Alliarion petiolatae.
SOLANACEAE

Solanum luteum Mill.

Erva-moira-alaranjada
Puceteira; 39º10'39,1"N 09º01'08,5"W; 123m; 26-02-2012
Terófito ruderal pouco frequente, que se encontra em terras outrora cultivadas, pousios, bermas de caminhos
e locais perturbados. Diplotaxion erucoidis.
SOLANACEAE

Solanum nigrum L.

Erva-moira, erva-moura
Puceteira; 39º10'39,1"N 09º01'08,5"W; 123m; 26-02-2012
Terófito ruderal abundante no território, presente em campos cultivados, pousios e sítios ruderalizados.
Stellarietea mediae.
URTICACEAE

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy
Pragança; 39º11'45,1"N 09º03'44,5"W; 228m; 30-07-2014
Lágrimas-de-anjo, lágrimas-de-bebé, não-te-metas-na-minha-vida
Hemicriptófito pouco frequente no território, presente em locais sombrios e húmidos.
Sonchus asper (L.) Hill.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Serralha, serralha-áspera, serralha-preta
Arieiro, Cerca da Junqueira; 39º11'05,6"N 09º03'19,6"W; 562m; 25-05-2014
Terófito ruderal pouco frequente na área de estudo, que se observa em terrenos cultivados, incultos, bermas
de caminhos, em locais nitrificados. Stellarietea mediae.
Sonchus oleraceus L.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Serralha, serralha-branca, serralha-macia
Pragança, Curva da Orera; 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W; 344m; 25-04-2014
Terófito ruderal abundante no território, que vive em terrenos cultivados, incultos e bermas de caminhos.
Stellarietea mediae.
Spartium junceum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Giesta-dos-jardins, giesteira, giesteira-de-espanha
Fontainhas; 39º12'00,8"N 09º02'03,6"W; 375m; 01-07-2014
Fanerófito pouco frequente, observado próximo de caminhos, em sítios frescos, sobre solos calcários.
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AMARANTHACEAE

Espinafre
Pragança; 39º11'40,2"N 09º03'49,3"W; 236m; 10-05-2014
Terófito pouco frequente na área de estudo, que vive como subespontâneo em zonas cultivadas ou incultos,
com alguma humidade.
Stachys arvensis (L.) L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Rabo-de-raposa
Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 30-03-2013
Terófito frequente na área de estudo, que se observa em baldios, terras cultivadas, bermas de caminhos e
arrelvados, sobre solos calcários ou calcários descarbonatados. Solano nigri-Polygonetalia convolvuli.
Stachys germanica subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Betónica-da-alemanha
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Hemicriptófito frequente no território, presente em arrelvados, clareiras de matos e bermas de caminhos, em
lugares com certa humidade, sobre solos calcários. Stachyo lusitanicae-Cheirolophenion sempervirentis.
Stachys ocymastrum (L.) Briq.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Rabo-de-raposa
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'57,6"N 09º03'32,0"W; 322m; 29-06-2013
Terófito ruderal comum na área de estudo, presente em terrenos cultivados, pastos e bermas de caminhos.
Stellarietea mediae.
Stachys officinalis (L.) Trevis.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Betónica, cestro
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'32,1"N 09º02'07,5"W; 176m; 01-07-2014
Hemicriptófito pouco frequente, observado em clareiras de bosques e urzais, sobre solos descarbonatados ou
ácidos. Querco-Fagetea sylvaticae.
Stellaria media (L.) Vill.

CARYOPHYLLACEAE

Erva-canária, morugem, morugem-branca
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 09-03-2014
Terófito frequente no território, presente em meios ruderalizados ou alterados, pastos, bermas de caminhos e,
muitas vezes, invasor de terrenos agrícolas. Stellarietea mediae.
Succisa pratensis Moench

DIPSACACEAE

Erva-de-são-josé, escabiosa-mordida, morso-diabólico
Entre os Montes de Terra e São Salvador; 39º11'58,5"N 09º01'02,6"W; 340m; 29-12-2013
Hemicriptófito muito pouco frequente na zona, que se encontra em arrelvados frescos e húmidos. Molinietalia
caeruleae.
Tamus communis L.
Baganha, norça-preta, uva-de-cão
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'40,6"N 09º02'57,6"W; 547m; 15-04-2014

DIOSCOREACEAE
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Geófito escandente bastante frequente em matos, subcoberto de bosques e margens de caminhos, em locais
frescos e húmidos. Rhamno catharticae-Prunetea spinosae.
Taraxacum duriense Soest

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W; 528m; 26-12-2011
Hemicriptófito presente pontualmente em sítios ensombrados ou abertos de bosques caducifólios,
pastoreados ou não e bermas de caminhos, sobre solos arenosos ou calcários descarbonatados.
Teucrium capitatum L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Fonte da Pipa; 39º11'15,2"N 09º03'54,0"W; 364m; 24-05-2014
Caméfito muito abundante em tomilhais, clareiras de matos, prados e descampados, em sítios secos,
pedregosos e calcários. Rosmarinetalia officinalis.
Teucrium chamaedrys L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Carvalhinha, erva-carvalha
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'24,9"N 09º03'40,6"W; 649m; 29-06-2013
Caméfito pouco frequente no território, observado em clareiras de matos, prados e fissuras de rochas, em
locais soalheiros, sobre calcários. Festuco-Brometea.
Teucrium scorodonia L.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Escorodónia, sálvia-bastarda
Nossa Senhora das Neves, Calçada dos Frades; 39º10'30,3"N 09º03'31,7"W; 638m; 21-06-2014
Hemicriptófito frequente em bermas de caminhos, taludes, subcoberto de bosques caducifólios ou
perenifólios, urzais e tojais, em lugares sombrios e algo húmidos. Querco-Fagetea sylvaticae.
Thalictrum speciosissimum L.

RANUNCULACEAE

Ruibarbo-dos-pobres, taliestro
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 29-06-2013
Hemicriptófito pouco frequente, presente em bermas de caminhos, orlas de bosques, em sítios húmidos e não
muito sombrios. Molinio arundinacea-Holoschoenion vulgaris.
Thapsia minor Hoffmanns. & Link

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 29-06-2013
Hemicriptófito pouco frequente, presente em locais sombrios, subcoberto de pinhais e azinhais. Agrostion
castellanae.
Thapsia villosa L.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Tápsia
Alto da Lagoinha; 39º10'12,1"N 09º05'53,4"W; 373m; 09-06-2014
Hemicriptófito ruderal frequente na área em estudo, abundante em clareiras de matos e bosques, margens de
caminhos e incultos, em solos calcários. Agrostietalia castellanae.
Thymus mastichina (L.) L.
Bela-luz, tomilho-vulgar
Furadouro; 39º11'14,5"N 09º01'52,0"W; 280m; 18-12-2011

LAMIACEAE (LABIATAE)
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Caméfito pouco frequente na área de estudo, observado em bermas e taludes de caminhos, sobre solos
arenosos calcários, algo descarbonatados.
Thymus sylvestris Hoffmanns. & Link

LAMIACEAE (LABIATAE)

(Thymus zygis L.)
Erva-de-santa-maria, sal-da-terra, tomilho
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'18,9"N 09º03'44,0"W; 606m; 25-05-2014
Hemicriptófito abundante em sítios secos, como prados, clareiras de matos baixos e descampados, sobre solos
predominantemente calcários. Ulici densi-Thymion sylvestris.
Tolpis barbata (L.) Gaertn.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Leituga, olho-de-mocho
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Terófito frequente no território, que vive em arrelvados, clareiras de matos heliófilos e caminhos, sobre solos
mais areentos ou calcários descarbonatados. Tuberarietalia guttatae.
Torilis arvensis subsp. neglecta (Spreng.) Thell.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Salsinha
Pragança, Portela de Casalinho; 39º12'03,0"N 09º03'44,8"W; 203m; 01-07-2014
Terófito ruderal abundante no território, presente em terrenos cultivados e bermas de caminhos e estradas.
Cardaminetea hirsutae.
Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Salsinha
Pragança, Fontes Chã Dias; 39º12'19,8"N 09º03'44,7"W; 152m; 02-07-2014
Terófito ruderal frequente no território, que vive em terrenos cultivados, matos e bermas de caminhos e
estradas. Cardaminetea hirsutae.
Torilis leptophylla (L.) Recb.f.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

A este da Salvé Rainha; 39º11'08,5"N 09º03'32,4"W; 479m; 10-06-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, observado em terrenos abertos e secos, pousios e bermas de caminhos e
estradas. Cardaminetea hirsutae.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Salsinha, salsinha-de-cabeça-rente
Furadouro, Malhadas; 39º11'30,7"N 09º02'11,6"W; 326m; 10-06-2014
Terófito pouco frequente, que se observa em bermas de caminhos, campos cultivados, locais ensombrados e
com alguma nitrofilia. Cardaminetea hirsutae.
Tradescantia fluminensis Vell.

COMMELINACEAE

Erva-da-fortuna, tradescância
Pragança; 39º11'41,9"N 09º03'55,5"W; 213m; 08-02-2016
Hemicriptófito pouco frequente no território, que vive em locais sombrios e húmidos, nomeadamente nas
margens de cursos de água, subcoberto de matas e bosques ripícolas. Smyrnienion olusatri.
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Tragopogon dubius Scop.
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ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Cabanas de Torres; 39º09'09,9"N 09º04'02,8"W; 131m; 09-06-2014
Hemicriptófito pouco frequente na área de estudo, observado em terrenos cultivados ou incultos e pousios, em
sítios secos. Brachypodion phoenicoidis.
Trifolium angustifolium L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Rabo-de-gato, trevo-de-folhas-estreitas, trevo-massaroco
Lagoa Pequena; 39º10'41,3"N 09º02'13,5"W; 480m; 21-06-2014
Terófito ruderal frequente, indiferente edáfico, muito abundante em arrelvados, prados, clareiras de matos,
incultos e bermas de caminhos, em sítios secos. Thero-Brometalia.
Trifolium campestre Schreb.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-amarelo, trevo-campestre
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-06-2013
Terófito muito comum em arrelvados, prados, clareiras de matos, incultos, valetas e bermas de caminhos, em
sítios secos e com alguma nitrofilia. Tuberarietea guttatae.
Trifolium cherleri L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo, trevo-entaçado
Entre Rocha Forte e Charco, a oeste do Cabeço do Velho; 39º12'30,3"N 09º03'04,5"W; 196m; 01-07-2014
Terófito muito pouco frequente na área estudada, presente em arrelvados e clareiras de matos, geralmente em
solos pobres, secos e siliciosos. Thero-Brometalia.
Trifolium fragiferum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-morango
Entre o Furadouro e a Puceteira; 39º10'58,8"N 09º01'19,6"W; 161m; 02-05-2013
Hemicriptófito pouco frequente, observado em locais húmidos ou temporariamente encharcados, em
caminhos e margens de caminhos. Trifolio fragiferi-Cynodontion dactyli.
Trifolium glomeratum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-aglomerado, trevo-glomerado
Cedros; 39º11'10,6"N 09º03'27,8"W; 462m; 10-06-2013
Terófito pouco comum, presente em arrelvados e bermas de caminhos, em solos secos, pouco profundos e
com alguma nitrofilia. Periballio-Trifolion subterranei.
Trifolium incarnatum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Erva-do-amor, trevo-encarnado, trevo-vermelho
Puceteira; 39º09'33,7"N 09º01'16,3"W; 89m; 20-04-2015
Terófito pouco frequente no território, observado em searas cultivadas e bermas de estradas, em solos com
alguma nitrofilia.
Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-da-ligúria
Furadouro, Malhadas; 39º11'33,9"N 09º02'18,8"W; 348m; 10-06-2014
Terófito pouco frequente no território, presente em arrelvados e bermas de caminhos, em solos ácidos ou
calcários descarbonatados, húmidos e algo nitrófilos.
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FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo
Fonte da Pipa; 39º11'15,2"N 09º03'54,0"W; 364m; 24-05-2014
Hemicriptófito pouco frequente, observado em arrelvados de orlas de bosques, em locais húmidos e sombrios.
Trifolium pratense L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-dos-prados, trevo-roxo, trevo-violeta
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 11-09-2013
Hemicriptófito frequente na PPSM, que vive em locais próximos de linhas de água, arrelvados, zonas de pasto e
margens de caminhos. Molinio-Arrhenatheretea.
Trifolium repens L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-branco, trevo-coroa-de-rei, trevo-rasteiro
Entre o Furadouro e a Puceteira; 39º10'58,8"N 09º01'19,6"W; 161m; 28-04-2013
Hemicriptófito frequente no território, comum em locais húmidos, arrelvados e margens de caminhos.
Trifolium resupinatum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-da-pérsia, trevo-de-flores-reviradas, trevo-resupinado
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Terófito muito frequente na área, observado em arrelvados, incultos, pastagens e bermas de caminhos, em
solos húmidos e algo nitrófilos. Molinio-Arrhenatheretea.
Trifolium scabrum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-áspero
Pragança, Curva da Orera; 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W; 344m; 25-04-2014
Terófito ruderal frequente no território, encontrado em arrelvados sujeitos a pastagens, clareiras de matos e
bermas de caminhos, em solos secos, pedregosos ou temporariamente encharcados. Astragalo sesamei-Poion
bulbosae.
Trifolium squamosum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-de-pé-de-pássaro, trevo-escamoso
Casal da Serra, casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos; 39º10'25,4"N 09º04'58,0"W; 399m; 30-06-2013
Terófito muito pouco frequente, presente em arrelvados húmidos, sobre solos ricos em sais minerais.
Trifolium stellatum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo-estrelado
Pragança, Curva da Orera; 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W; 344m; 25-04-2014
Terófito ruderal muito frequente no território, presente em arrelvados, pastagens, clareiras de matos e bermas
de caminhos, em solos secos e pedregosos. Tuberarietea guttatae.
Trifolium subterraneum L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Trevo, trevo-subterrâneo
Barreiro Pequeno; 39º11'48,4"N 09º02'58,2"W; 367m; 11-05-2014
Terófito pouco frequente na área estudada, presente em arrelvados submetidos a pastoreio e pisoteio, assim
como em bermas de caminhos e clareiras. Periballio-Trifolion subterranei.
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POACEAE (GRAMINEAE)

Trisetaria panicea (Lam.) Paunero

Pragança, Quinta Senhora da Luz; 39º12'06,3"N 09º04'12,6"W; 171m; 24-05-2014
Terófito ruderal pouco frequente no território de estudo, presente em terrenos cultivados, incultos e bermas
de caminhos.
TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus L.

Capuchinhas, chagas, mastruço-do-perú
Pragança, Rio das Figueiras; 39º11'45,1"N 09º03'46,9"W; 192m; 16-03-2015
Terófito escadente frequente na PPSM, presente em baldios e taludes, próximo de zonas urbanas, em sítios
iluminados e solos bem drenados, também cultivado como ornamental. Nicotiano glauci-Ricinion communis.
CISTACEAE

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Alcar
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 24-04-2014
Terófito heliófilo frequente no território, presente em arrelvados, pastagens, clareiras de matos e bermas de
caminhos, em solos secos, arenosos ou calcários descarbonatados. Tuberarietalia guttatae.
CISTACEAE

Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.

Alcar, erva-das-túberas
Barreiras Vermelhas; 39º11'15,3"N 09º01'11,0"W; 237m; 11-09-2013
Hemicriptófito frequente em clareira de matos, urzais, tojais e subcoberto de bosques pouco densos, sobre
solos secos e arenosos. Calluno vulgaris-Ulicetea minoris.
TYPHACEAE

Typha angustifolia L.

Foguetes, tábua-estreita
Arieiro, Lagoa; 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W; 531m; 01-07-2014
Helófito pouco frequente na PPSM, que vive em águas doces e não poluídas de cursos de água lênticos,
charcos e lagoas. Phragmitenion australis.
Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Tojo
Tojeira; 39º11'01,8"N 09º04'59,0"W; 237m; 25-04-2014
Fanerófito frequente na PPSM, existente em tojais e outros matos, sobre substratos calcários ou solos arenosos
consolidados. Lavandulo luisieri-Cistenion albidi.
Ulex australis subsp. welwitschianus (Planch.) Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo
& J.C.Costa

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Tojo
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 12-02-2012
Fanerófito pouco frequente no território, que aparece em moitas, sobre solos arenosos.
Ulex densus Welw. ex Webb

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Tojo-da-charneca, tojo-gatunho
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,7"N 09º02'50,2"W; 503m; 19-04-2015
Fanerófito raro na área de estudo, que vive em tojais e outros matos, geralmente em substrato calcário. Ulici
densi-Thymion sylvestris
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FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Tojo, tojo-durázio
Fontainhas, Calçadas; 39º12'37,6"N 09º01'29,6"W; 332m; 06-10-2013
Fanerófito abundante na PPSM, frequente em matos, na orla ou subcoberto de pinhais, sobreirais e carvalhais,
sobre solos ácidos ou descalcificados, preferentemente em locais com abundante precipitação. Ericenion
umbellatae.
Ulex minor var. lusitanicus (Webb) C.Vicioso

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Tojo, tojo-branco, tojo-molar
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'33,3"N 09º01'20,3"W; 200m; 15-04-2014
Fanerófito comum em urzais, tojais, em solos oligotróficos e temporariamente encharcados. Genistion
micrantho-anglicae.
Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa x Ulex jussiaei Webb

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Tojo
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'33,3"N 09º01'20,3"W; 218m; 15-04-2014
Fanerófito pouco frequente, presente nesta parte da PPSM, em tojais e outros matos mais húmidos, devido à
influência oceânica. Ericenion umbellatae.
Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa x Ulex minor var.
lusitanicus (Webb) C.Vicioso

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Tojo
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'33,3"N 09º01'20,3"W; 218m; 15-04-2014
Fanerófito pouco frequente no território, existente em urzais e tojais, sobre solos com humidade. Genistion
micrantho-anglicae.
Ulmus minor Mill.

ULMACEAE

Negrilho, olmo, ulmeiro
Pragança; 39º11'50,9"N 09º03'49,5"W; 213m; 20-04-2015
Fanerófito pouco frequente no território, possivelmente introduzido, que ocorre perto de cursos de água
temporários, geralmente na vizinhança de povoados e a marginar prados naturais ou hortas. Fraxino
angustifoliae-Ulmenion minoris.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

CRASSULACEAE

Conchelos, sobreirinhos-dos-telhados, umbigo-de-vénus
Fonte Forno; 39º11'23,4"N 09º04'07,9"W; 262m; 24-05-2014
Hemicriptófito muito frequente na PPSM, indiferente edáfico, presente em muros, telhados, fendas de rochas e
cascas de árvores. Parietarietalia judaicae.
Urginea maritima (L.) Baker

ASPARAGACEAE

Cebola-albarrã, cebola-marítima
Arieiro, Centro de Interpretação; 39º10'49,4"N 09º02'59,2"W; 534m; 26-12-2011
Geófito bolboso comum no território, indiferente edáfico, abundante em terrenos incultos e pedregosos.

139

CAPÍTULO 3. FLORA
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Leituga-de-burro
Pragança, Salgueirinho; 39º11'39,5"N 09º04'14,1"W; 180m; 10-05-2014
Terófito ruderal e nitrófilo comum em locais cultivados, pousios e incultos. Thero-Brometalia.
Urtica dioica L.

URTICACEAE

Urtiga, urtiga-maior, urtigão
Pragança; 39º11'47,9"N 09º03'33,6"W; 302m; 09-04-2016
Hemicriptófito arvense pouco frequente no território, presente em locais húmidos e sombrios sobre solos
profundos e nitrificados. Galio-Urticetea.
Urtica membranacea Poir.

URTICACEAE

Urtiga, urtiga-de-cauda, urtigas
Arieiro, Serra; 39º10'43,3"N 09º03'13,0"W; 525m; 30-06-2014
Terófito nitrófilo muito frequente na área de estudo, presente em sítios cultivados, caminhos e baldios, com
alguma humidade. Smyrnienion olusatri.
Valeriana tuberosa L.

VALERIANACEAE

Alto da Lagoinha; 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W; 371m; 30-03-2013
Hemicriptófito comum em locais expostos, clareiras de matos e de bosques de quercíneas, sobre solos
calcários. Rosmarinetea officinalis.
Valerianella discoidea (L.) Loisel.

VALERIANACEAE

Alface-robusta
São João, Relva das Cambalhotas; 39º10'21,2"N 09º03'46,6"W; 613m; 25-05-2014
Terófito pouco frequente no território, presente em terrenos nitrificados e perturbados em clareiras de matos,
sobre solos calcários. Brachypodietalia distachyi.
Velezia rigida L.

CARYOPHYLLACEAE

Barreiro Pequeno, Ana Paula; 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W; 375m; 15-04-2014
Terófito comum em sítios secos e clareiras de matos, sobre solos calcários e pouco profundos. Brachypodion
distachyi.
Verbascum sinuatum L.

SCROPHULARIACEAE

Cachapeiro, verbasco-ondeado
Relva do Castelo, Bico da Vela; 39º11'55,8"N 09º08'28,9"W; 325m; 29-06-2013
Hemicriptófito pouco frequente na área de estudo, indiferente edáfico, que ocorre em arrelvados xerofílicos,
bermas de caminhos e valetas, em sítios secos e insolados. Carthametalia lanati.
Verbascum virgatum Stokes

SCROPHULARIACEAE

Barbasco, blatária-maior
A norte do Casal do Chorão; 39º10'08,8"N 09º05'34,8"W; 322m; 07-02-2016
Hemicriptófito que vive em lugares perturbados e nitrificados, baldios, sobre solos húmidos e arenosos.
Onopordenea acanthii.
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VERBENACEAE

Verbena officinalis L.

Algebão, erva-sagrada, verbena
Riba Fria; 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W; 148m; 11-09-2013
Hemicriptófito ruderal frequente em bermas de caminhos, campos agrícolas, baldios, em sítios húmidos e
ensombrados. Plantaginetalia majoris.
Veronica persica Poir.

PLANTAGINACEAE

Verónica-da-pérsia
Pragança; 39º11'44,7"N 09º03'49,2"W; 210 m; 26-02-2012
Terófito frequente em campos cultivados ou incultos, em locais nitrificados e um pouco húmidos. Solano
nigri-Polygonetalia convolvuli.
Viburnum tinus L.

CAPRIFOLIACEAE

Folhado, viburno
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278 m; 18-12-2011
Fanerófito muito frequente nesta zona da PPSM, em bosques e orlas de bosques de carvalhais e sobreirais,
com preferência por lugares húmidos e abrigados, sobre solos calcários. Quercetalia ilicis.
Vicia articulata Hornem.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-parda, farroba, lentilha-parda
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 10-06-2014
Terófito escandente pouco frequente, que ocorre em terrenos cultivados e bermas de caminhos.
Vicia benghalensis L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-púrpurea, ervilhaca-vermelha
Cercal; 39º13'49,4"N 09º00'14,7"W; 121m; 10-06-2013
Terófito subnitrófilo muito frequente em campos cultivados e bermas de caminhos.
Vicia cracca L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca
Alto das Fontainhas; 39º11'11,0"N 09º03'31,5"W; 443m; 18-05-2013
Hemicriptófito que ocorre com alguma frequência na PPSM, presente em arrelvados húmidos, prados e orlas
de carvalhais e pinhais. Trifolio medii-Geranietea sanguinei.
Vicia disperma DC.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilha-brava, ervilha-brava-miúda
Entre a Salvé Rainha e o Moloiço; 39º11'05,3"N 09º03'40,0"W; 535m; 24-04-2014
Terófito escandente frequente, que ocorre em prados, arrelvados e margens de caminhos. Tuberarietea
guttatae.
Vicia lutea L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-amarela
Entre o Carvalhal e a Tojeira; 39º11'27,3"N 09º05'00,6"W; 176m; 30-07-2014
Terófito escandente ruderal, frequente em campos cultivados ou incultos, arrelvados, pastagens, margens de
caminhos e clareiras de matos. Stellarietea mediae.
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Vicia parviflora Cav.

141
FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-brava
Moloiço; 39º11'05,3"N 09º03'27,0"W; 550m; 25-05-2014
Terófito escandente que ocorre, por vezes, em clareiras e orlas de matagais e bosques, bem como em prados
secos. Stellarietea mediae.
Vicia peregina L.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-dos-campos
Lagoa; 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W; 348m; 11-05-2014
Terófito escandente pouco frequente na PPSM, que ocorre em prados e arrelvados sobre solos básicos.
Stellarietea mediae.
Vicia sativa subsp. cordata (Hoppe) Asch. & Graebn.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-brava
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Terófito escandente e ruderal que ocorre por vezes no território, em arrelvados e campos cultivados, em solos
nitrificados. Stellarietea mediae.
Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-miúda, ervilhaca-negra, negrita
Furadouro; 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W; 278m; 28-04-2013
Terófito escandente ruderal que ocorre em arrelvados, campos cultivados e caminhos, em solos nitrificados.
Stellarietea mediae.
Vicia sativa subsp. sativa

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-comum, ervilhaca-mansa
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 30-03-2012
Terófito escandente e ruderal frequente no território, presente em solos nitrificados, arrelvados e campos
cultivados. Stellarietea mediae.
Vicia villosa Roth

FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Ervilhaca-vilosa
Lagoa Pequena; 39º10'45,9"N 09º02'37,6"W; 519m; 25-05-2014
Terófito escandente pouco frequente, que se observa em terrenos cultivados e prados. Secalino-Stellarienea
mediae.
Vinca difformis Pourr.

APOCYNACEAE

Congossa, erva-da-inveja, pervinca
Tojeira; 39º11'03,8"N 09º05'02,1"W; 205m; 25-04-2014
Caméfito frequente em matos ou locais húmidos e sombrios, sobre solos algo nitrificados, perto de cursos de
água. Populetalia albae.
Vinca major L.
Congossa-maior, pervinca-maior
Cedros; 39º11'10,6"N 09º03'27,8"W; 462m; 28-04-2013

APOCYNACEAE
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Caméfito subespontâneo, que se observa no subcoberto de bosques húmidos e na orla de cursos de água,
cultivado nalguns locais como ornamental.
VIOLACEAE

Viola arvensis Murray

Amor-perfeito, violeta-dos-campos
Moloiço; 39º11'05,3"N 09º03'27,0"W; 550m; 15-04-2014
Terófito pouco frequente na PPSM, que ocorre em terrenos cultivados e margens de caminhos. Stellarietea
mediae.
VIOLACEAE

Viola kitaibeliana Schult.
Moloiço; 39º11'04,3"N 09º03'26,3"W; 555m; 15-04-2014
Terófito pouco frequente no território, presente em clareiras de matos e prados.

VIOLACEAE

Viola odorata L.

Violeta-de-cheiro, violeta-roxa
Arieiro, Pinhal; 39º10'46,2"N 09º03'22,5"W; 538m; 09-02-2013
Hemicriptófito subespontâneo pouco frequente, que vive na orla de prados e sítios húmidos e sombrios.
VIOLACEAE

Viola riviniana Rchb.

Violetas-bravas
Entre o Cercal e Rocha Forte; 39º13'50,5"N 09º01'33,0"W; 212m; 10-04-2014
Hemicriptófito pouco frequente na PPSM, que ocorre nalguns locais húmidos, como prados e arrelvados.
Querco-Fagetea sylvaticae.
VITACEAE

Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi

Videira-brava
Entre o Carvalhal e a Tojeira; 39º11'29,4"N 09º04'57,5"W; 181m; 30-07-2014
Fanerófito escandente pouco frequente no território, presente em solos profundos e húmidos, observado em
zonas ribeirinhas. Salici purpureae-Populetea nigrae.
Vulpia geniculata (L.) Link

POACEAE (GRAMINEAE)

Vúlpia
Arieiro, Serra; 39º10'43,3"N 09º03'13,0"W; 525m; 30-06-2014
Terófito ruderal arvense e subnitrófilo, observado em prados, pastagens, matos ralos e outros sítios secos e
descampados. Echio plantaginei-Galactition tomentosae.
Vulpia membranacea (L.) Dumort.

POACEAE (GRAMINEAE)

Vúlpia
Barreiro Pequeno; 39º11'48,4"N 09º02'58,2"W; 367m; 11-05-2014
Terófito pouco observado, que ocorre em clareiras de matos e sítios descobertos. Malcolmietalia.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.

POACEAE (GRAMINEAE)

Vúlpia
Barreiro Pequeno; 39º11'48,4"N 09º02'58,2"W; 367m; 11-05-2014
Terófito observado com alguma frequência em sítios abertos e soalheiros, sobre solos calcários
descarbonatados, com textura franco-argilosa. Tuberarietalia guttatae.
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Vulpia unilateralis (L.) Stace

POACEAE (GRAMINEAE)

Vúlpia
Lagoa Pequena; 39º10'42,8"N 09º02'07,2"W; 469m; 21-06-2014
Terófito pouco frequente, característico de prados secos, sobre solos arenosos. Brachypodietalia distachyi.
Na Figura 3.1 observam-se alguns taxa do presente elenco.

Figura 3.1: Cinco taxa do presente elenco (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Jonopsidium
abulense (Moloiço), Ophrys scolopax (Caminho da Senhora), Aristolochia paucinervis (Arieiro, Pinhal), Senecio
minutus (Barreiro Pequeno, Ana Paula) e Rhamnus alaternus subsp. munozgarmendiae (Fontainhas).

3.4 Considerações sobre a Flora da PPSM
O presente elenco, embora não constitua um catálogo florístico completo, integra todos os taxa
efetivamente observados na área em estudo. Apesar do trabalho de campo ter prosseguido até julho de 2016,
só se consideram, neste texto, os dados recolhidos até maio de 2016.
A análise da enorme diversidade do elenco permite, além de um estudo sobre as famílias botânicas
existentes, uma observação sobre o espectro biológico e a correspondência fitossociológica das plantas
coletadas. Permite ainda a caracterização de alguns taxa, destacando-se o seu valor patrimonial,
nomeadamente a presença de endemismos lusitânicos na região, a existência de espécies raras, o terem
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estatuto de proteção ou serem novas para a área de estudo e até mesmo para Portugal Continental. Faz-se,
também, referência às orquídeas e às plantas exóticas inventariadas nesta área protegida.

3.4.1 Predominância das Famílias Botânicas

Família botânica

Na área da PPSM identificaram-se 757 taxa (Anexo A) repartidos por 91 famílias botânicas, que
mostram a grande diversidade florística deste território. No gráfico da Figura 3.2 estão representadas as 19
famílias mais representativas, que possuem 10 ou mais taxa, perfazendo cerca de 70.94% (537 taxa) da
totalidade das plantas inventariadas.
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Figura 3.2: Distribuição dos taxa pelas famílias mais representativas.
A observação da figura permite destacar as famílias Asteraceae (Compositae), Fabaceae (Leguminosae),
Poaceae (Gramineae) e Lamiaceae (Labiatae) com, respetivamente, 92, 92, 72 e 35 referências, correspondendo
a mais de um terço do elenco (37.91%). Estas famílias também são das mais expressivas na recolha efetuada
no âmbito da utilização etnobotânica geral (Secção 5.3). Nota-se, ainda, que apenas oito famílias botânicas –
Asteraceae (Compositae), Fabaceae (Leguminosae), Poaceae (Gramineae), Lamiaceae (Labiatae), Apiaceae
(Umbelliferae), Plantaginaceae, Fagaceae e Brassicaceae (Cruciferae) – possuem 387 plantas diferentes que
equivalem a cerca de 50% do total dos taxa.
As restantes 72 famílias inventariadas, que possuem entre um taxon a nove taxa, pertencem a menos
de 30%, ou seja, a 220 plantas do catálogo. Vinte e oito famílias contêm apenas um taxon cada, nove têm dois
taxa e outras nove integram três taxa, o que significa que cerca de metade do número total de famílias (46)
correspondem a apenas 8.45% das plantas inventariadas. Do Anexo B consta a indicação das famílias por
ordem alfabética, estando também indicado o número de plantas por família.
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Relativamente aos géneros verifica-se que os mais expressivos, com 10 ou mais taxa, são: Quercus (21),
Trifolium (15), Vicia (11), Euphorbia (10) e Lathyrus (10).

3.4.2 Espectro Biológico

Tipos biológicos

Com base no levantamento dos tipos biológicos, elaborou-se o gráfico da Figura 3.3, no qual se verifica
a predominância dos terófitos (35.14%) e dos hemicriptófitos (31.44%), que constituem aproximadamente dois
terços dos taxa recolhidos. Por sua vez, os arbustos e as árvores correspondem a cerca de 15.59% das plantas
referenciadas.
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Figura 3.3: Distribuição dos taxa pelos tipos biológicos.

3.4.3 Correspondência Fitossociológica
Relativamente à correspondência fitossociológica, indicada sempre que possível para cada taxon,
verifica-se que existem sete das nove grandes categorias sintaxonómicas referidas em [CNA+12]. No âmbito da
presente secção, selecionam-se apenas as plantas características (443 taxa) presentes no elenco florístico, que
integram os grupos do esquema sintaxonómico (Secção 4.3), estando os resultados expressos na Figura 3.4.
De acordo com esta recolha, conclui-se que a vegetação pratense é dominante, seguindo-se o grupo
da vegetação antropogénica. Conclusão similar foi obtida em [Mei10], onde se refere que a elevada
representatividade do primeiro tipo de vegetação ilustra bem a diversidade de prados e arrelvados existentes,
e que o segundo tipo reflete o impacte do Homem no território, bem como a diversidade associada às orlas
sombrias de bosques.

Grandes categorias sintaxonómicas
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Figura 3.4: Distribuição dos taxa característicos inventariados no território pelas grandes categorias, que
integram o esquema sintaxonómico.

3.4.4 Valor Patrimonial – Caracterização de alguns Taxa
A Serra de Montejunto, devido à sua natureza calcária, encerra um conjunto de particularidades que se
refletem, entre outros aspetos, na flora que possui. Da análise do elenco florístico destacam-se sete categorias
de plantas (endemismos lusitânicos, taxa com estatuto de proteção, taxa raros, taxa novos para a região, taxa
novos para Portugal Continental, orquídeas e taxa exóticos), expressas na Tabela 3.1, e que se descrevem
seguidamente. As plantas dos cinco primeiros grupos são caracterizadas individualmente, quando se
considerar que se acrescentam dados em relação aos do elenco florístico e, como alguns desses taxa integram
mais do que uma categoria, são apresentados por ordem alfabética.
Tabela 3.1: Categorias, número de taxa e taxa por categorias.
Categorias

Número
de taxa

Taxa

Endemismos
lusitânicos

24

Taxa com estatuto

14

Arabis sadina, Carduus lusitanicus subsp. broteroi, Centaurea
sphaerocephala subsp. lusitanica, Coincya monensis subsp.
cheiranthos, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Euphorbia paniculata
subsp. welwitschii, Iris xiphium var. lusitanica, Juncus valvatus, Klasea
baetica subsp. lusitanica, Leucanthemum sylvaticum, Linaria
amethystea
subsp.
multipunctata,
Narcissus
calcicola,
Pseudarrhenatherum pallens, Quercus rivasmartinezii, Saxifraga
cintrana, Senecio doronicum subsp. lusitanicus, Silene longicilia,
Taraxacum duriense, Ulex airensis, Ulex australis subsp. welwitschianus,
Ulex densus, Ulex jussiaei, Ulex airensis x Ulex jussiaei (proposta para a
PPSM) e Ulex airensis x Ulex minor var. lusitanicus (proposta para a
PPSM)
Anexo B-II: Arabis sadina, Coincya monensis subsp. cheiranthos, Juncus
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de proteção

Taxa raros

13

Taxa novos para a
região

14

Taxa novos para
Portugal Continental
Orquídeas

2
17

Taxa exóticos

56

valvatus, Narcissus calcicola, Pseudarrhenatherum pallens (proposta
para a PPSM), Silene longicilia
Anexo B-IV: Arabis sadina, Coincya monensis subsp. cheiranthos, Juncus
valvatus, Narcissus calcicola, Pseudarrhenatherum pallens (proposta
para a PPSM), Saxifraga cintrana, Senecio doronicum subsp.
lusitanicus, Silene longicilia
Anexo B-V: Iris xiphium var. lusitanica (proposta para a PPSM),
Narcissus bulbocodium, Narcissus obesus (proposta para a PPSM),
Ruscus aculeatus, Scrophularia sublyrata (proposta para a PPSM), Ulex
densus (proposta para a PPSM)
Asperula cynanchica, Centaurea africana, Chaerophyllum temulum,
Cytisus arboreus subsp. baeticus, Echium arenarium, Fumaria reuteri,
Jasione crispa, Medicago x varia, Pseudarrhenatherum pallens,
Pseudarrhenatherum longifolium x Pseudarrhenatherum pallens,
Reichardia gaditana, Senecio doronicum subsp. lusitanicus, Ulex densus
Asperula cynanchica, Calamintha nepeta subsp. sylvatica,
Chaerophyllum temulum, Echium arenarium, Fumaria reuteri, Galium
mollugo subsp. mollugo, Hedera helix subsp. rhizomatifera, Lathyrus
linifolius, Linaria micrantha, Linaria oblongifolia subsp. haenseleri,
Ononis spinosa subsp. spinosa, Quercus x diegoi, Reichardia gaditana,
Taraxacum duriense
Hedera helix subsp. rhizomatifera, Quercus x diegoi
Aceras anthropophorum, Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana,
Cephalanthera longifolia, Epipactis lusitanica, Limodorum abortivum,
Ophrys apifera, Ophrys fusca, Ophrys lutea, Ophrys scolopax, Ophrys
tenthredinifera, Orchis italica, Orchis mascula subsp. mascula, Orchis
mascula subsp. olbiensis, Serapias lingua, Serapias parviflora, Serapias
strictiflora
Acacia dealbata, Acacia longifolia, Acacia mearnsii, Acacia melanoxylon,
Acacia retinodes, Acanthus mollis, Agave americana, Aloe arborescens,
Amaranthus deflexus, Amaranthus powellii, Amaranthus viridis, Arundo
donax, Aster squamatus, Bidens aurea, Castanea sativa,
Chrysanthemum segetum, Conyza sumatrensis, Cortaderia selloana,
Cupressus lusitanica, Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens,
Cymbalaria muralis, Cyperus eragrostis, Erigeron karvinskianus,
Eucalyptus globulus, Fallopia baldschuanica, Ficus carica, Ipomoea
indica, Iris albicans, Lathyrus sativus, Medicago sativa, Medicago x
varia, Melissa officinalis, Mentha x piperita, Myoporum laetum, Opuntia
maxima, Oxalis latifolia, Oxalis pes-caprae, Paspalum dilatatum,
Phalaris canariensis, Physalis peruviana, Pinus halepensis, Populus
nigra, Populus x canadensis, Salix viminalis, Salvia officinalis, Soleirolia
soleirolii, Spartium junceum, Tradescantia fluminensis, Trifolium
incarnatum, Trifolium resupinatum, Tropaeolum majus, Veronica
persica, Vicia articulata, Vicia villosa, Vinca major
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Endemismos Lusitânicos
Segundo P. Font-Quer ([F-Que75]), um endemismo refere-se a um taxon que vive exclusivamente
numa área determinada. Em Portugal Continental, segundo a informação indicada em [Est15], existem 135
taxa com esta característica, à data de setembro de 2014, repartidos por várias famílias botânicas, onde
predominam as plantas integradas na família Asteraceae (Compositae). Uma análise pormenorizada das
espécies listadas, na PPSM, permitiu verificar a presença de 22 destes elementos endémicos lusitânicos,
propondo-se a integração dos híbridos Ulex airensis x Ulex jussiaei e Ulex airensis x Ulex minor var. lusitanicus.
A espécie Phalaris coerulescens, portadora de duas subespécies, carece de um estudo taxonómico
mais detalhado, pelo que se considerou mais prudente, nesta fase, não a incluir na lista das espécies
endémicas, uma vez que apenas a Phalaris coerulescens subsp. lusitanica é um endemismo e as duas, segundo
J.A. Franco e M.L. Rocha-Afonso ([FR-A98]), estão dadas para a região.
Os endemismos portugueses estão referidos em vários documentos que os localizam em territórios
biogeográficos definidos. Na bibliografia consultada ([CAC+98], [CE-SA10] e [CE-SL+01]) estão destacados os
seguintes taxa: Arabis sadina, Carduus lusitanicus subsp. broteroi (Figura 3.5), Coincya monensis subsp.
cheiranthos, Dianthus cintranus subsp. barbatus (Figura 3.6), Euphorbia paniculata subsp. welwitschii, Juncus
valvatus, Klasea baetica subsp. lusitanica, Narcissus calcicola, Pseudarrhenatherum pallens, Quercus
rivasmartinezii, Saxifraga cintrana, Senecio doronicum subsp. lusitanicus, Silene longicilia, Ulex airensis (Figura
3.7), Ulex australis subsp. welwitschianus, Ulex densus e Ulex jussiaei.

Figura 3.5: Carduus lusitanicus subsp. broteroi (Welw. ex Mariz) Devesa & Talavera (Alto da Lagoinha).

Figura 3.6: Dianthus cintranus subsp. barbatus R.Fern. & Franco (Relva do Castelo, Bico da Vela).
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Figura 3.7: Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa (Tojeira).

Taxa com Estatuto de Proteção (Diretiva Habitats)
Algumas das plantas exclusivas de Portugal Continental e outras, como mostra a Tabela 3.1, possuem
estatudo de proteção, pois estão classificadas ao abrigo da Diretiva Habitats, segundo o Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de fevereiro ([D-L49/05]). Ao todo existem na área de estudo 14 taxa classificados, mas nenhum
deles tem carácter prioritário à luz da legislação. Acrescenta-se à lista das protegidas outras duas espécies não
referidas na tabela, Quercus rotundifolia e Quercus suber, sob o Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de setembro
([D-L254/09]).
No âmbito deste ponto, devem ser considerados três anexos do Decreto-Lei, de 2005: Anexo B-II
(espécies de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação),
Anexo B-IV (espécies de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa) e Anexo B-V (espécies de
interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de
gestão). Do primeiro anexo consideram-se as cinco plantas que possui e propõe-se a integração de uma sexta,
o Pseudarrhenatherum pallens. No anexo B-IV analisam-se os sete taxa e propõe-se a inclusão do
Pseudarrhenatherum pallens. Relativamente ao terceiro e último anexo, não foi observada, na PPSM, a Anthyllis
vulneraria subsp. lusitanica, mas apenas os restantes taxa; devido às suas caraterísticas e pelo facto de terem
sido herborizados, propõe-se a introdução de Iris xiphium var. lusitanica, Narcissus obesus, Scrophularia
sublyrata e Ulex densus, neste anexo.

Taxa Raros, Novos para a Região e para Portugal Continental
Para P. Font-Quer ([F-Que75]), o termo raros(as), em botânica, é aplicado às espécies encontradas
raramente num determinado país ou estação particular. No Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro
([D-L49/05]), as espécies raras são as que possuem populações reduzidas ou têm uma repartição local restrita.
A determinação dos taxa raros na PPSM foi difícil e está, provavelmente, incompleta uma vez que a
escassez de uma espécie, para além do recurso à literatura descrita e informação disponível, depende, em
grande parte, da apreensão aparente do(s) coletor(es) durante as saídas de campo, da dificuldade de acessos a
determinados locais, da colheita das espécies no período apropriado e, por vezes, da modificação da paisagem
devido à ação antrópica como “limpeza”, reflorestação ou cultivo de certas áreas.
Além das plantas já contempladas nos grupos anteriores, Pseudarrhenatherum pallens e Senecio
doronicum subsp. lusitanicus, citam-se outras como a Centaurea africana (Figura 3.8) que, na PPSM, se observa
em área limitada e em pequenos núcleos populacionais, o Cytisus arboreus subsp. baeticus (Figura 3.9), visto
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unicamente entre o Furadouro e a Puceteira, a Jasione crispa, colhida no Barreiro Pequeno, Ana Paula, e o
Medicago x varia, que em 1930 foi descrito, pela primeira vez, como espécie exótica ([DAF06]). Sugere-se ainda
a integração do híbrido Pseudarrhenatherum longifolium x Pseudarrhenatherum pallens. Os 13 taxa raros
selecionados merecem particular atenção e preocupação, não só pelo seu reduzido número, mas também
devido às condições do meio e às agressões a que estão sujeitos.

Figura 3.8: Centaurea africana Lam. (Furadouro, Curva da Ameixoeira).

Figura 3.9: Cytisus arboreus subsp. baeticus (Webb) Maire (entre o Furadouro e a Puceteira).
Segundo M.D. Espírito-Santo e M.D. Espírito-Santo et al. ([E-San99], [E-SC99] e [E-SMG05]) existem três
espécies raras, Helianthemum violaceum (Cav.) Pers. (pequeno arbusto prostado observado em altitude, em
locais mais frios), Hesperis laciniata All. (crucífera de flores lilacíneas existindo em populações inferiores a 10
plantas) e Hornungia petraea (terófito característico de associações pioneiras pré-colonizadoras de rochas
calcárias), presenciadas principalmente nas serras que se estendem de Rio Maior a Ourém e na Serra de
Montejunto, mas que não foram observadas no âmbito deste trabalho.
Relativamente aos taxa novos, são considerados todos para os quais, nesta fase do trabalho, não se
encontraram confirmações das suas localizações para a região e para Portugal Continental, na bibliografia
consultada expressa na Secção 3.2.
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Orquídeas na Região
É imprescindível fazer uma breve anotação sobre as orquídeas selvagens da região, onde está
confirmada a existência do Habitat 6210* da Rede Natura 2000, *Arrelvados vivazes calcícolas e xerófilos,
frequentemente ricos em orquídeas ([Alf06]). Fazem parte do elenco florístico 17 taxa da família Orchidaceae,
número que poderá ser inferior à situação real da PPSM. Observou-se na Salvé Rainha o taxon Ophrys speculum
subsp. lusitanica (Figura 3.10), mas não integra o elenco por se ter destruído, inadvertidamente, o espécime
herborizado.

Figura 3.10: Ophrys speculum subsp. lusitanica O.Danesch & E.Danesch (Salvé Rainha).
Em [E-SMG05] está referida, ainda, a existência de orquídeas que não integram o elenco coligido,
nomeadamente Dactylorhiza insularis, Epipactis helleborine, Neotinea maculata e Ophrys bombyliflora.
As orquídeas catalogadas não estão ao abrigo de qualquer proteção jurídica, uma vez que não
integram o Decreto-Lei n.º 49/2005, mas existem algumas ameaças que podem afetar a sua existência, sendo
as principais: a progressão sucessional, o pastoreio que promove a nitrificação dos solos e consequente
aparecimento de cardais em detrimento de orquídeas e a colheita com fins ornamentais (ver Tabela 5.3
relacionada com os usos gerais tradicionais das plantas da PPSM). Como medida de gestão sugere-se uma
desmatação cuidada, controlo do pastoreio e da recolha de orquídeas.

Plantas Exóticas na Região
Do elenco florístico da PPSM fazem parte 56 plantas, retiradas da lista atualizada das plantas exóticas
de Portugal Continental ([DAF06]), indicadas na Tabela 3.1. São oriundas de diferentes locais e introduzidas por
razões distintas, muitas vezes sem se ter ideia ou conhecimento do risco da sua inclusão para as espécies
nativas e para o ecossistema. Estas espécies introduzidas, chamadas exóticas, podem conviver com as
espécies locais ou autóctones, não provocando desequilíbrio e grandes modificações no ambiente onde se
inserem, isto é, sem as colocar em perigo. Outras há que, por se depararem com condições propícias, sem
grande competitividade, se desenvolvem descontroladamente, com “dotes” próprios de expansão, tornando-se invasoras, infestantes ou pragas vegetais, como é o caso das acácias, já frequentes na Serra de Montejunto.
Há, ainda, as que, por não encontrarem requisitos para a sobrevivência, acabam por não vingar
(http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&id=1488:invasoras-silenciosas&Itemid=80).
Estas plantas (56) correspondem a cerca de 7.40% das que compõem o elenco florístico (757). No
entanto, se considerarmos os dados relativos à etnobotânica, expressos no Capítulo 5, verifica-se que o peso
das exóticas é muito maior. Este tema constitui ainda objeto de estudo no Capítulo 6.
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Caracterização de alguns Taxa com Interesse para a Conservação, constantes na Tabela 3.1
Arabis sadina (Samp.) Cout.
Endemismo lusitânico; Anexos B-II e B-IV
Espécie endémica calcícola recolhida e herborizada em vários locais pedregosos, fendas de rochas ou clareiras
de matos baixos (Figura 3.11); integra a aliança Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani e faz parte de nove
inventários. No Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) ([RCM115-A/08]) está referenciada como
vulnerável, quer no seu estado de conservação, como em outras categorias de conservação ([RLC90]), e até
mesmo no estatuto de ameaça global ([WG98]). Na Serra de Montejunto, de acordo com o PSRN2000, ocorre
em locais sujeitos a planos de florestação, que devem ser seguidos pelas entidades competentes com
conhecimento dos locais onde a planta ocorre, podendo ser sugerido o pastoreio de percurso nas áreas de
ocupação da espécie.

Figura 3.11: Arabis sadina (Samp.) Cout. (Moloiço).
Asperula cynanchica L.
Raro; novo para a região
Espécie herborizada (Figura 3.12) uma vez na PPSM – Relva do Castelo, Bico da Vela – que não está descrita,
nem se encontra com as sinonímias (Asperula collina, Galium cynanchicum, Asperula minor) nas floras
lusitânicas seguidas. Na Flora ibérica ([CDG+07]) é tida para Espanha e assinalada para Portugal, embora com
interrogação para a zona da Estremadura. Deste modo, dissipa-se a dúvida levantada na Flora ibérica,
considerando-se novo para a região e, provavelmente, para Portugal Continental.

Figura 3.12: Pormenor da Asperula cynanchica herborizada (Relva do Castelo, Bico da Vela).
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Calamintha sylvatica Bromf.
(Calamintha nepeta subsp. sylvatica (Bromf.) R.Morales)
Novo para a região
Esta planta, na Flora de Portugal de 1913 ([Cou13]), está registada somente para Bussaco e Sintra como
espécie rara. Na Nova Flora de Portugal, de 1984 ([Fra84]), a única espécie relatada é a Calamintha baetica
(sinónima de Calamintha nepeta subsp. nepeta), a qual não é dada para esta região. Está referida em [CNA+12]
num inventário realizado em Covão da Eira (Marmelete), onde foi considerada companheira na associação
Campanulo primulifoliae-Rhododendretum pontici. Está também dada para a Arrábida ([Gue08]). Como não se
encontrou nenhum registo para o território estudado torna-se novidade para a PPSM, onde foi herborizada em
seis locais distintos.
Chaerophyllum temulum L.
Raro; novo para a região
A única presença deste hemicriptófito corresponde a um inventário na zona entre o Cercal e Rocha Forte. Além
de raro na região, as floras consultadas, [CNFJ+03], [Cou13] e [Fra71], não assinalam esta apiácea para a
Estremadura, nem para o Centro Oeste, sendo, igualmente, novidade para o território em estudo.
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.
(Coincya cintrana (Cout.) P.Silva)
Endemismo lusitânico; Anexos B-II e B-IV
Segundo o PSRN2000, esta espécie endémica, considerada rara mas em bom estado de conservação
([RCM115-A/08]), encontra-se na Serra de Montejunto em zonas localizadas (Figura 3.13), fazendo parte de um
único inventário. Em outras categorias de conservação foi avaliada como vulnerável ([RLC90]) e em perigo de
extinção ([Dra85]). Para a Serra de Montejunto, não se sabe o porquê da reduzida população deste taxon. No
entanto, dever-se-á proteger o seu habitat.

Figura 3.13: Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. (Fontainhas).
Echium arenarium Guss.
Raro; novo para a região
É uma planta particular, na medida em que somente duas plantas deste género, Echium arenarium e Echium
parviflorum, representadas na Península Ibérica, apresentam todos os estames inclusos na corola ([CTA+12]),
podendo reproduzir-se por autogamia (auto-fertilização) ou heterogamia (através de polinizadores). Esta
espécie foi sinalizada na Península de Tróia, por A. Coutinho numa publicação de 1904–1905 ([Cou04–05]),
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local de onde se pensa ser natural. No entanto, o mesmo autor não a refere em [Cou13]. Segundo J.A. Franco
([Fra84]) está circunscrita para o Sudoeste setentrional, para zona de dunas e terrenos arenosos próximos do
mar. A Flora ibérica indica a zona de Estremadura, mas com muita reserva ([CTA+12]). É considerada rara neste
território, supondo-se que tenha sido trazida com materiais provenientes da orla costeira, pelo que é novidade
para a PPSM.
Fumaria reuteri Boiss.
Raro; novo para a região
Terófito muito variável e com características muito semelhantes às da Fumaria muralis. Quer a Flora ibérica
([CLLG+86]), quer J.A. Franco ([Fra84]), não a situam na região da Estremadura e Centro Oeste. Na PPSM foi
herborizada uma vez.
Galium mollugo subsp. mollugo
Novo para a região
Apesar de presente na PPSM, esta planta ainda não foi referida para a Estremadura em nenhuma das floras
consultadas e referidas na metodologia, podendo ser considerada uma novidade para a região. Foi
herborizada em três locais, mas não integra os elencos florísticos dos inventários realizados.
Hedera helix subsp. rhizomatifera McAll.
Novo para a região; novo para Portugal Continental
Fanerófito escandente frequente no território, mas de acordo com as floras lusitânicas e as obras de referência
consultadas (Secção 3.2), consta somente para Espanha, razão pela qual se poderá considerar nova para
Portugal Continental e para a região. Foi herborizado em diversos locais, nomeadamente no Furadouro, em
Pragança e no Arieiro e integrou 13 inventários.
Iris xiphium var. lusitanica (Ker Gawl.) Franco
(Iris lusitanica Ker Gawl.)
Endemismo lusitânico; Anexo B-V (proposta para a PPSM)
Taxon protegido assinalado no Anexo B-V, o qual deve ser considerado, desta forma, para o território, pois
necessita de controlo e gestão para o restabelecimento da sua conservação, apesar de não ter estatuto de
ameaçado ou estando delimitado a habitats restritos, por ser, principalmente, alvo de colheita desregrada.
Esta planta indiferente edáfica, pouco frequente no território, é considerada em [Est15] um endemismo
português. Contudo, segundo a informação de [Bil13] é um endemismo ibérico.
Juncus valvatus Link
Endemismo lusitânico; Anexos B-II e B-IV
Representa um endemismo vulnerável, algo ameaçado por ação antrópica, onde a expansão agrícola para
áreas sensíveis, a edificação urbana, a construção e impermeabilização de caminhos podem ser algumas
causas da destruição dos habitats (Figura 3.14). É considerado vulnerável em outras categorias de conservação
([Dra85] e [RLC90]) e no estatuto de ameaça global é tido como raro ([WG98]). Para a conservação, entre outras
medidas, é necessário promover a sua propagação em zonas protegidas, húmidas ou encharcadas, ou manter
o encharcamento, não impermeabilizar as bermas nos caminhos rurais e preservar as valetas, onde haverá
maior acumulação de água. Na PPSM foi herborizado três vezes e faz parte do elenco florístico de cinco
inventários.
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Figura 3.14: Juncus valvatus Link (Cercal).
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Novo para a região
Esta espécie apresenta uma grande instabilidade na forma dos folíolos e no indumento, o que levou a ter
várias sinonímias. Não há alusão da existência da mesma para a região de Montejunto, de acordo com as
floras. No âmbito do presente trabalho, foi herborizada numa estação (Figura 3.15).

Figura 3.15: Pormenor do Lathyrus linifolius herborizado (Pragança, Salgueirinho).
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link
Novo para a região
A. Coutinho ([Cou13]) aponta este terófito para o Baixo Alentejo e Algarve. J.A. Franco ([Fra84]) localiza-o na
região de Trás-os-Montes meridional, Sudeste e Algarve meridional. A Flora ibérica ([CBR+09]) dá maior
visibilidade para o Alto Alentejo, embora possa aparecer nas regiões do Algarve, Baixo Alentejo e Trás-os-Montes. Desta forma, tem-se mais uma espécie nova para a Serra de Montejunto.
Linaria oblongifolia subsp. haenseleri (Boiss. & Reut.) Valdés
Novo para a região
Taxon que A. Coutinho ([Cou13]) indicou para o Baixo Alentejo, mais propriamente para Mértola e Algarve; J.A.
Franco ([Fra84]) referencia-o para terrenos xistosos, no Sudeste meridional e a Flora ibérica ([CBR+09]) para o
Alto e Baixo Alentejo e Algarve. É outra novidade para a PPSM.
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Narcissus bulbocodium L.
(Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium)
Anexo B-V
Ainda que este taxon (Figura 3.16) esteja assinalado no Anexo B-V, a nível da PPSM ocorre com frequência e em
diversos tipos de habitats. Este geófito integrou as herborizações em quatro locais diferentes. Para que não
diminua o número de populações, há que controlar a sua colheita e preservar o meio natural.

Figura 3.16: Narcissus bulbocodium L. (Salvé Rainha).
Narcissus calcicola Mendonça
Endemismo lusitânico; Anexos B-II e B-IV
O PSRN2000 revela que este endemismo português não apresenta problemas de conservação, visto ocorrer em
locais pouco acessíveis ([RCM115-A/08]). O certo é que, na PPSM, só se conseguiu localizar nas Fontainhas
(Figura 3.17), em matos baixos abertos, locais pedregosos e mais abrigados, geralmente em “bolsas” da rocha
preenchidas por depósitos de húmus. Em outras categorias de conservação ([RLC90]), é referenciado como
estando em perigo de extinção, não se registando a possível causa da ameaça. Integra dois inventários e está
herborizado uma vez.

Figura 3.17: Narcissus calcicola Mendonça (Fontainhas).
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Narcissus obesus Salisb.

(Narcissus bulbocodium subsp. obesus (Salisb.) Maire)
Anexo B-V (proposta para a PPSM)
Mesmo sendo comum na área de estudo, tal como o Narcissus bulbocodium, também deverá integrar o mesmo
anexo, pois desta forma será possível conservar o seu habitat e limitar a sua colheita, evitando a diminuição do
número de populações.
Ononis spinosa subsp. spinosa
Novo para a região
Este taxon, herborizado duas vezes, entra no elenco florístico de dois inventários (Figura 3.18). Ainda que seja
indiferente edáfico, esta subespécie ocorre geralmente em substrato calcário. Nos documentos consultados,
especialmente em [CTA+00], [CTA+99] e [Fra71], não está dada para a Estremadura Portuguesa, por
conseguinte, é considerada nova para a região.

Figura 3.18: Ononis spinosa subsp. spinosa (Arieiro, Serra).
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Endemismo lusitânico; Anexos B-II e B-IV (proposta para a PPSM); raro
No PSRN2000 o seu estado de conservação é tido como raro e em perigo de extinção e não é considerado para
a área de estudo ([RCM115-A/08]). Como foi herborizado pontualmente na zona do Cercal e no Furadouro e
integrou apenas um inventário, propõe-se a sua integração para a PPSM. É uma planta que se confunde com o
Brachypodium phoenicoides, sendo mais fácil identificá-la na altura da floração, ou com a Avenula sulcata, pois
partilham um habitat idêntico. Poderá ser esta uma das razões do pequeno número de observações/colheitas
durante as saídas de campo.
Quercus x diegoi F.M.Vázquez, C.Pinto-Gomes, C.Vinagre & C.Vila-Viçosa
(Quercus lusitanica Lam. x Quercus pyrenaica Willd.)
Novo para a região; novo para Portugal Continental
Este fanerófito híbrido, de porte médio e estéril, é novo para a Ciência, logo para a Serra de Montejunto e para
Portugal. Não integra nenhum inventário e foi herborizado três vezes, uma das quais em 2012, na zona do
Cercal, citado e descrito em [VP-GV-V+14]. Este nothotaxon também já figura como novidade na página online
da Flora ibérica (http://www.floraiberica.es/miscelania/nuevos_taxones.php).
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Quercus rivasmartinezii (Capelo & J.C.Costa) Capelo & J.C.Costa
(Quercus coccifera subsp. rivasmartinezii Capelo & J.C.Costa)
Endemismo lusitânico
Este taxon está bem representado na PPSM, formando densos carrascais. Foi descrito como uma espécie
autónoma de carvalho, endémica de Portugal, em 2005 ([CC05]). Nos Cedros, Formoiro, constata-se a presença
de um bosquete, em que alguns carrascos arbóreos podem atingir os 10 a 15m de altura, semelhante à Mata do
Solitário da Serra da Arrábida.
Reichardia gaditana (Willk.) Samp.
Raro; novo para a região
Este hemicriptófito foi observado num pequeno talude à berma da estrada (Figura 3.19). De acordo com o
referido em [Fra84], está dado para o Centro Oeste arenoso e para o Centro Oeste olissiponense; nos restantes
documentos consultados não foi encontrado nenhum dado que o indicasse para a PPSM, pelo que se
depreende ser novidade e raro para a região.

Figura 3.19: Reichardia gaditana (Willk.) Samp. (entre o Cercal e Rocha Forte).
Ruscus aculeatus L.
Anexo B-V
Espécie de interesse comunitário com indicação para o Anexo B-V, sobretudo devido à coleta excessiva. Na
PPSM é abundante e ainda se pode utilizar, como se observa na Tabela 5.3, da Secção 5.3, para fins
ornamentais, para diversão e para ferramentas e artefatos. Inventariou-se 28 vezes e herborizou-se cinco
vezes.
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Endemismo lusitânico; Anexo B-IV
Este endemismo é referenciado no Anexo B-IV pois, a nível global, não há dados suficientes sobre o tamanho
do núcleo populacional e a tendência que o mesmo segue, visto que uma das ameaças é a destruição dos
habitats ([WG98]). Sendo frequente na PPSM (Figura 3.20), foi recolhido para herborização três vezes e, devido
à sua ecologia, incluiu onze dos inventários fitossociológicos elaborados.
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Figura 3.20: Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk (São João, Relva das Cambalhotas).
Scrophularia sublyrata Brot.
Anexo B-V (proposta para a PPSM)
Espécie pouco frequente na área de estudo, que integra o Anexo B-V para outras regiões do país e que se
propõe que integre a ficha da Serra de Montejunto. Está referenciada na lista vermelha das espécies
ameaçadas ([PZur13]) e, segundo a informação de [PVS+10], os incêndios, a competição, os baixos níveis de
regeneração, as atividades agrícolas e a pastagem, têm sido relatados como ameaças.
Senecio doronicum subsp. lusitanicus Cout.
(Senecio lagascanus subsp. lusitanicus (P.Cout.) Pinto da Silva)
Endemismo lusitânico; Anexo B-IV; raro
Endemismo calcícola, de reduzida expressão populacional, coletado uma única vez no Arieiro, Pinhal (Figura
3.21). Segundo J.A. Franco ([Fra84]), é dado para esta região e foi classificado como raríssimo. Em [Dia14]
referem-se dois núcleos populacionais no topo da Serra de Montejunto, mas que apresentam riscos de
perturbação, devido à utilização das zonas por visitantes ou implementação de mais infraestruturas; sugere
como medidas a adotar a informação dos responsáveis da PPSM, para posterior condicionamento à instalação
de infraestruturas ou outras ações de risco, e a aplicação de técnicas de gestão ativa de habitats, por exemplo,
através de pastoreio controlado ou corte seletivo, de forma a travar a cobertura arbustiva.

Figura 3.21: Pormenor do Senecio doronicum subsp. lusitanicus herborizado (Arieiro, Pinhal).
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Silene longicilia (Brot.) Otth
Endemismo lusitânico; Anexos B-II e B-IV
Na PPSM, os núcleos populacionais deste endemismo, como se situam sobre solos calcários, em matos abertos
ou fechados ou em fissuras de rochas, são frequentes e estão em bom estado de conservação (Figura 3.22);
integra vinte inventários. No entanto, em outras categorias de conservação, tanto em [RLC90] como em
[WG98], no Estatuto de ameaça global, é considerado vulnerável. Não se conhecem ameaças, sabendo-se que a
sua disseminação é favorecida pelo fogo e pelo corte de matos de carvalhais.

Figura 3.22: Silene longicilia (Brot.) Otth (Alto da Lagoinha).
Ulex densus Welw. ex Webb
Endemismo lusitânico; Anexo B-V (proposta para a PPSM); raro
Este endemismo encontra-se sob medida de gestão integrando o Anexo B-V para outras regiões e, uma vez que
foi herborizado na área de estudo, sugere-se a sua anexação na ficha da Serra de Montejunto. Está
referenciado na lista vermelha das espécies ameaçadas onde se referem, entre outras, como principais
ameaças o pisoteio, limpeza de matos, redes viárias e incêndios naturais ([Cal11]).
Taraxacum duriense Soest
Endemismo lusitânico; novo para a região
Endemismo português novo para a PPSM e para a região (Figura 3.23). Foi recolhido a 10-04-2014 na zona do
Arieiro, feito o seu estudo, apresentado e descrito por F.M. Vázquez Pardo ([Váz14]).

Figura 3.23: Taraxacum duriense Soest.

Coberto Vegetal
Vinho, azeite e amigos, escolhe os mais antigos.
(Provérbio popular português)
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4.1 Introdução
Após o conhecimento da flora, seguiu-se a descrição e análise da vegetação, baseada na metodologia
fitossociológica, que se apoia no estudo das comunidades vegetais. Estas são descritas a partir da sua
composição florística, tendo especial importância as espécies características. Para cada uma das associações e
comunidades, apresenta-se um quadro com os inventários realizados e com a descrição de cada grupo de
vegetação presente no território (desde a classe até à unidade fundamental da fitossociologia). Esta temática
integra a quarta secção deste capítulo, referente à descrição das unidades fitossociológicas, que é antecedida
por três secções.
Da primeira secção consta esta breve introdução, da segunda a metodologia e da terceira o esquema
sintaxonómico adotado, seguindo as propostas de J.C. Costa et al. ([CNA+12]), cuja ordem sequencial e
numeração se mantiveram, estando as alterações sugeridas devidamente referenciadas. Na quinta secção,
considerações sobre a vegetação, abordam-se de forma sucinta os habitats naturais e seminaturais presentes
no território. Na última parte do capítulo, análise da dinâmica da vegetação, pretende-se uma observação e
interpretação da paisagem, utilizando técnicas de fitossociologia integrada. Nesta abordagem são
determinadas e estudadas as séries presentes na PPSM. Faz-se, ainda, a interligação dessas séries com os
conteúdos tratados na Secção 2.8, referente à toponímia.

4.2 Metodologia
Para a caracterização da vegetação da PPSM seguiu-se o método da Escola Fitossociológica de
Zurique-Montpellier, proposto por J. Braun-Blanquet e J. Pavillard ([B-BP28]), seguido por R. Tüxen ([Tüx37]) e
modificado por J.M. Géhu e S. Rivas-Martínez ([GR-M81]), que se baseia no estudo das comunidades vegetais.
Nesta metodologia, as comunidades vegetais são descritas com base na sua composição florística,
dando-se especial importância à definição de espécies características, criando-se um sistema taxonómico
hierarquizado onde a unidade fundamental é a associação, objeto de estudo da Fitossociologia Clássica
([Agu00], [B-Bla79], [Cap03], [M-Hen10], [Net09], [Rib13], [R-Mar96] e [R-MS-MC99]).
Tal como referem C. Pinto-Gomes e R. Paiva-Ferreira em [P-GP-F05], este procedimento pressupõe a
elaboração (etapa analítica, no terreno) e a sistematização (etapa sintética) de inventários. Cada inventário
deve conter todas as espécies existentes na área escolhida, que deverá ser ecológica e floristicamente
homogénea e representativa da paisagem a estudar. Após a fase de comparação das diversas amostragens
realizadas, através dos quadros fitossociológicos, chega-se à definição e identificação sintaxonómicas das
comunidades vegetais existentes.
Para cada taxon é anexado um valor de abundância-dominância ([GR-M81]), que reflete a sua contribuição na comunidade vegetal de um modo quantitativo, estimando o número de indivíduos de cada espécie
inventariada, bem como da área que ocupam (Tabela 4.1). Nas tabelas finais são definidas classes de presença
(Tabela 4.2), que representam a frequência relativa, em percentagem, de uma dada espécie ([GR-M81]).
Parte do trabalho de campo, efetuado entre outubro de 2013 e maio de 2016, permitiu a realização dos
inventários incluídos neste estudo. Foram selecionados os inventários mais representativos de todo o
território. Para cada um, no local, registaram-se as coordenadas geográficas, o dia do levantamento, a área
ocupada (m2 por estimativa visual), a altitude (m), a altura média da vegetação (m por estimativa visual), o
grau de cobertura (% coberta por estimativa visual), a orientação e o declive (por estimativa visual). Sempre
que pertinente foram, também, anotados dados sobre, por exemplo, o tipo de solo, a disponibilidade de água
ou a interferência humana. Para as localizações destes registos referiram-se, sempre que possível, os
topónimos enumerados na Subsecção 2.8.3, do estudo toponímico, assim como algumas localidades que, não
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integrando a PPSM, são conhecidas pela população. Também se utilizaram nomes empregues, na tradição
oral, pela população local. Foram, ainda, utilizados alguns topónimos, que não estando reunidos nas cartas
militares de 1970-71, já vêm referenciados na cartografia mais recente. Quando um inventário foi efetuado
numa zona sem um nome específico, mas localizado entre dois topónimos, optou-se por se mencionar os dois
nomes próximos que se citam seguindo a ordem de Norte para Sul.
Tabela 4.1: Escala de abundância-dominância.
Índice
5
4
3
2
1
+
r

Critério
Cobertura de 75% a 100% – qualquer número de indivíduos cobrindo mais de 3/4 da superfície.
Cobertura de 50% a 75% – qualquer número de indivíduos cobrindo 1/2 a 3/4 da superfície.
Cobertura de 25% a 50% – qualquer número de indivíduos cobrindo 1/4 a 1/2 da superfície.
Cobertura de 5% a 25% – indivíduos muito abundantes ou cobrindo pelo menos 1/20 da superfície.
Cobertura de 1% a 5% – indivíduos bastante abundantes, mas de fraca cobertura.
Cobertura de 0,1% a 1% – indivíduos pouco frequentes e de muito fraca cobertura.
Cobertura menor que 0,1% – indivíduos raros ou isolados.
Tabela 4.2: Classes de presença.
Índice

Critério

V
IV
III
II
I
+
r

> 81%
61-80%
41-60%
21-40%
11-20%
6-10%
< 6%

As plantas inventariadas constituíram dois grupos distintos: plantas características e plantas
companheiras, pois nem todas apresentaram o mesmo índice de fidelidade nem a mesma importância
ecológica. As primeiras são exclusivas da associação, enquanto as segundas estão presentes em muitas
associações, mas integram aquele elenco florístico ([B-Bla79] e [R-MS-MC99]). Durante a realização dos
inventários muitos taxa foram identificados, mas sempre que existiam dúvidas foram recolhidos, herborizados
e identificados em laboratório.
As associações representam as unidades básicas do sistema tipológico e estão agrupadas em
unidades superiores, de complexidade crescente – Aliança, Ordem e Classe – com sufixos próprios, como
mostra a Tabela 4.3. Por vezes, surgem figuras inferiores a estas categorias sintaxonómicas, como se
exemplifica com a subaliança presente na mesma tabela.
Tabela 4.3: Unidades tipológicas.
Unidade tipológica

Sufixo

Exemplo

Classe
Ordem
Aliança
Subaliança
Associação

etea
etalia
ion
enion
etum

Quercetea ilicis
Quercetalia ilicis
Quercion broteroi
Quercenion broteroi
Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi
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Com base nos quadros fitossociológicos e na bibliografia existente, indica-se para cada uma destas
associações, sempre que possível e relevante, a caracterização das unidades superiores, a sinecologia e a
sinestrutura (ecologia e estrutura biotípica da fitocenose), a sincorologia (distribuição de associação), a
sinfitossociologia (posição relativa na sucessão dinâmica) e a variabilidade (variações registadas na
associação), tal como em [P-GP-F05], optando-se por uma análise conjunta. Considera-se também importante
referir, embora de forma sucinta nesta fase do trabalho, para cada associação e comunidade, quando se
verifique, o estatuto de conservação com base na correspondência fitossociológica aos habitats naturais e
seminaturais, as principais ameaças e orientações de gestão de acordo com [Alf06]. No Capítulo 6, estes temas
serão desenvolvidos com mais detalhe.
Neste estudo adotou-se o esquema sintaxonómico e as categorias propostas por J.C. Costa et al.
([CNA+12]), cuja ordem sequencial e numeração se mantiveram, estando as alterações propostas devidamente
referenciadas, e por S. Rivas-Martínez et al. ([R-MDF-G+02] e [R-MF-GL+01]). A nomenclatura está de acordo com
o Código Internacional de Nomenclatura Fitossociológica ([WMT00] e [WMT03]) e as tipologias biogeográfica e
bioclimática selecionadas seguem J.C. Costa et al. ([CAC+98]), S. Rivas-Martínez ([R-Mar05a], [R-Mar05b] e
[R-Mar07]) e S. Rivas-Martínez et al. ([R-MPD+11] e [R-MRSP11]).
Após esta análise, seguem-se algumas considerações sobre a vegetação da PPSM e, no fim, um estudo
da dinâmica da vegetação.

4.3 Esquema Sintaxonómico
I. Vegetação aquática, flutuante, submersa ou enraizada
Ia. Vegetação de água doce
1. CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krausch 1964
1a. Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964
1.2. Charion vulgaris Krause 1981
1.2.1. Charetum vulgaris Corillion 1957
3. POTAMETEA Klika in Klika & V. Novák 1941
3a. Potametalia pectinati Koch 1926
3.3. Ranunculion aquatilis Passarge 1964
3.3.3. Callitricho stagnalis-Ranunculetum saniculifolii Galán in A.V. Pérez, Galán,
P. Navas, D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1999

II. Vegetação dulçaquícola fontinal, anfíbia e turfófila
IIa. Vegetação primocolonizadora efémera
8. ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
8a. Isoetetalia Br.-Bl. 1936
8.3. Agrostion pourretii Rivas Goday 1958 nom. mut. [Agrostion salmanticae Rivas Goday
1958]
8.3.2. Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii Rivas Goday 1955 nom. mut.
[Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae Rivas Goday 1955, Peplido erectae-Agrostietum salmanticae Rivas Goday 1955]
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IIb. Vegetação lacustre, fontinal e turfófila
11. MAGNOCARICI ELATAE-PHRAGMITETEA AUSTRALIS Klika in Klika & Novák 1941 nom. inv.
[Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941]
11a. Phragmitetalia australis Koch 1926
11.1. Phragmition australis Koch 1926
11.1a. Phragmitenion australis (Koch 1926) Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
11.1.2. Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942)
Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
11b. Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954
11.2. Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942
11.2c. Phalaridenion arundinaceae (Kopecki 1961) J.A. Molina 1996
11.2.5. Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae Rivas-Martínez, Belmonte,
Fernández-González & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989
11.3. Rorippion nasturtii-aquatici Géhu & Géhu-Franck 1987 nom. mut.
[Nasturtion officinalis Géhu & Géhu-Franck 1987]
11.3.1. Glycerio declinatae-Apietum nodiflori J.A. Molina 1996

IV. Vegetação casmofítica de cascalheiras e epifítica
IVa. Vegetação casmofítica
23. ADIANTETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
23a. Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1939
23.1. Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934
23.1.3. Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934
24. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
24b. Asplenietalia petrarchae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934 nom. mut.
[Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934]
24.3. Asplenion petrarchae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934 nom. mut.
[Asplenion glandulosi Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934]
24.3.2. Narcisso calcicolae-Asplenietum rutae-murariae Espírito Santo, Ladero &
Lousã 1995
25. PARIETARIETEA JUDAICAE Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964
25a. Parietarietalia judaicae (Rivas-Martínez 1960) Rivas Goday 1964
25.1. Parietario judaicae-Centranthion rubri Rivas-Martínez 1960
[Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964]
25.1.1. Antirrhino linkiani-Parietarietum judaicae Ortíz 1989
[Centrantho rubri-Antirrhinetum linkiani Mouga, J.C. Costa & Espírito Santo 1995]
25.1.3. Parietarietum judaicae Arènes ex Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
25.1.4. Parietario judaicae-Chelidonietum majoris O. Bolòs & Masalles 1983
25.2. Cymbalario-Asplenion Segal 1969
25.2.3. Cymbalarietum muralis Görs 1966
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IVb. Vegetação casmocomofítica, epifítica e de cascalheiras de encosta
26. ANOMODONTO VITICULOSAE-POLYPODIETEA CAMBRICI Rivas-Martínez 1975
26a. Anomodonto viticulosae-Polypodietalia cambrici O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957
26.1. Polypodion cambrici Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut.
[Polypodion serrati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952]
26.1a. Polypodienion cambrici (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas-Martínez
2002
26.1.1. Polypodietum cambrici Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut.
[Polypodietum serrati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952]
26.3. Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
26.3.1. Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae Molinier 1937
28. PHAGNALO-RUMICETEA INDURATI (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973
28a. Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati Rivas Goday & Esteve 1972
28.3. Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani Ladero, C. Valle, M.T. Santos, Amor, Espírito
Santo, Lousã & J.C. Costa 1991
28.3.1. Phagnalo saxatilis-Dianthetum barbati C. Lopes, Pinto-Gomes, Lousã &
Ladero in J.C. Costa, C. Neto, C. Aguiar, J. Capelo, M.D. Espírito-Santo, J. Honrado,
C. Pinto-Gomes, T. Monteiro-Henriques, M. Sequeira & M. Lousã 2012
[Phagnalo saxatilis-Dianthetum barbati C. Lopes 2001 nom. inval. (art. 1)]
28.3.2. Sileno longiciliae-Antirrhinetum linkiani Ladero, C. Valle, M.T. Santos,
Amor, Espírito Santo, Lousã & J.C. Costa 1991

V. Vegetação antropogénica, de orlas sombrias de bosques e megafórbicas
Va. Vegetação de influência antrópica
30. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen 1950 ex von Rochow 1951
30B. Onopordenea acanthii Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 2002
30e. Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno1985
30.6. Onopordion castellani Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002
[Onopordion nervosi Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez 1975]
30.6.1. Carlino hispanicae-Carthametum lanati Ladero, F. Navarro & C. J. Valle
1983 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã &
Penas 2002
[Carlino corymbosae-Carthametum lanati Ladero, F. Navarro & C. J. Valle 1983]
30.6.3. Galactito tomentosae-Cynaretum humilis Rivas Goday 1964 nom. inv.
[Bourgaeo humilis-Galactitetum tomentosae Rivas Goday 1964]
30.8. Bromo madritensis-Piptatherion miliacei O. Bolòs 1970 nom. mut.
[Bromo-Oryzopsion miliaceae O. Bolòs 1970; Hyperico perforati-Ferulion communis Vicente &
Galán 2008]
30.8.3. Dittrichio viscosae-Piptatheretum miliacei A. & O. Bolòs ex O. Bolòs 1957
nom. mut.
[Inulo viscosae-Oryzopsietum miliacei O. Bolòs 1957]

CAPÍTULO 4. COBERTO VEGETAL

167

35. STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
35B. Chenopodio-Stellarienea Rivas Goday 1955
35d. Chenopodietalia muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 em. Rivas-Martínez
1977
35.7. Chenopodion muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
35.7b. Malvenion parviflorae Rivas-Martínez 1978
35.7.7. Sisymbrio irionis-Lavateretum creticae (Mateo & M.B. Crespo 1988)
Carretero & Aguilella 1995
35f. Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
35.14. Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 corr. O. Bolòs 1962
35.14.1. Anacyclo radiatae-Chrysanthemetum coronarii (O. Bolòs & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978) Cano-Ortiz, Pinto-Gomes, Estebán, Rodriguez-Torres,
Goñi, de la Haza, Cano 2009
35.14.2. Anacyclo radiatae-Hordeetum leporini O. Bolòs & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978
Vb. Vegetação de orlas sombrias de bosques e megafórbicas
36. GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969 Müller 1969
36a. Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs & Müller 1969
36.1. Galio-Alliarion petiolatae Oberdorfer & Lohmeyer in Oberdorfer, Görs, Korneck,
Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967
[Alliarion petiolatae Oberdorfer in Hejný in Holub, Moravec & Neuhäusl 1967]
36.1b. Smyrnienion olusatri Rivas Goday ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi
1999
36.1.7. Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri A. & O. Bolòs in O. Bolòs &
Molinier 1958
Comunidade de Smyrnium perfoliatum
36b. Calystegietalia sepium Tüxen 1950 nom. mut.
[Convolvuletalia sepium Tüxen 1950]
36.3. Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957
[Convolvulion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957, Senecionion fluviatilis Tüxen 1950 (art.8)]
36.3.1. Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs
1962
38. TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI Müller 1962
38a. Origanetalia vulgaris Müller 1962
[Melampyro-Holcetalia Passarge 1979]
38.2. Origanion virentis Rivas-Martínez & O. Bolòs in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi
& Penas 1984
38.2b. Stachyo lusitanicae-Cheirolophenion sempervirentis Capelo 1996
38.2.6. Leucanthemo sylvatici-Cheirolophetum sempervirentis J.C. Costa, Ladero,
T.E. Díaz, Lousã, Espírito Santo, Vasconcellos, Monteiro & Amor 1993
38.2.10. Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis (Capelo 1996) Capelo & J.C.
Costa in J.C. Costa, Capelo, Espírito Santo & Lousã 2002
[Clinopodio villosae-Origanetum virentis Rivas-Martínez & O. Bolòs in Rivas-Martí-
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nez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984 helleboretosum foetidi Capelo 1996]

VII. Vegetação pratense
VIIa. Arrelvados terofíticos
40. TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-artínez 1963
em. Rivas-Martínez 1978 nom. mut.
[Helianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em.
Rivas-Martínez 1978]
40c. Brachypodietalia distachyi Rivas-Martínez 1978
[Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978]
40.8. Brachypodion distachyi Rivas-Martínez 1978 nom. mut.
[Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978]
40.8.1. Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi Espírito Santo & Capelo
in J.C. Costa, Capelo, Espírito Santo & Lousã 2002 corr. Espírito Santo, Capelo, J.C.
Costa & Aguiar in Aguiar, J.C. Costa, Capelo, Amado, Honrado, Espírito Santo &
Lousã 2003
[Anthyllido gandogeri-Brachypodietum distachyi Espírito Santo & Capelo in J.C.
Costa, Capelo, Espírito Santo & Lousã 2002]
40.8.7. Arenario conimbricensis-Senecietum minuti ass. nova hoc loco
VIIb. Prados e pastagens vivazes xerofíticas e mesofíticas
41. FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadăc 1944
41b. Brachypodietalia phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934
41.2. Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934
41.2.1. Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl., P. Silva &
Rozeira 1955
42. POETEA BULBOSAE Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978
42a. Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970
42.2. Plantaginion serrariae Galán, Morales & Vicente 2000
42.2.1. Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae Martín Osorio & Galán in
Galán, Morales & Vicente 2000
43. SEDO ALBI-SCLERANTHETEA BIENNIS Br.-Bl. 1955
43a. Sedo albi-Scleranthetalia biennis Br.-Bl. 1955
43.4. Sedion micrantho-sediformis Rivas-Martínez, P. Sánchez & Alcaraz ex P. Sánchez &
Alcaraz 1993
[Sedion micranthi (O. Bolòs 1981) de la Torre, Alcaraz & Vicedo 1996]
43.4.1. Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1981
44. LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978 nom. conserv.
[Thero-Brachypodietea Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1959]
44b. Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978
44.3. Hyparrhenion sinaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corr. J.C. Costa, Capelo, Espírito
Santo & Lousã 2001
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[Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 (art.43)]
44.3.2. Carici depressae-Hyparrhenietum sinaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
corr. J.C. Costa, Capelo, Espírito Santo & Lousã 2001
[Carici depressae-Hyparrhenietum hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956]
45. STIPO GIGANTEAE-AGROSTIETEA CASTELLANAE Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
45a. Agrostietalia castellanae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980
45.3. Agrostio castellanae-Celticion giganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Fernández-González 1991 nom. mut.
[Agrostio castellanae-Stipion giganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Fernández-González
1991]
45.3.6. Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae P. Ferreira in Pinto-Gomes, P.
Ferreira & Meireles 2007
VIIc. Vegetação de pastagens antropizadas por corte ou pastoreio
46. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
46a. Molinietalia caeruleae Koch 1926
46.2. Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952
46.2.5. Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Teles 1970
46.2.7. Juncetum acutifloro-valvati Espírito Santo & Capelo 1996
46d. Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950
[Paspalo-Heleochloetalia Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952; Crypsio-Paspaletalia distichi
Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut]
46.12. Potentillion anserinae Tüxen 1947
[Mentho-Juncion inflexi Müller & Görs 1969]
46.12.4. Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi Rivas-Martínez in Sánchez-Mata
1989

VIII. Vegetação serial subarbustiva e arbustiva
VIIIa. Vegetação serial subarbustiva
49. CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
49a. Calluno-Ulicetalia minoris Quantin ex Tüxen 1937
[Ulicetalia minoris Quantin 1935 nom. inval. (art.1); Ulicetalia minoris Br.-Bl. ex Rothmaler 1954]
49.6. Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979
49.6.11. Ulici airensis-Ericetum lusitanici ass. nova hoc loco
50. CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940
50a. Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1968
50.2. Ulici argentei-Cistion ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964
50.2b. Lavandulo luisieri-Cistenion albidi J.C. Costa, Pinto-Gomes, Lopes, Neto,
Monteiro-Henriques, V. Silva, Arsénio, Lousã & Rivas Martinez ined
50.2.8. Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei C. Lopes, J.C. Costa, Pinto-Gomes,
Lousã & Ladero ined
50.2.13. Ulici airensis-Ericetum scopariae Espírito Santo, Capelo, Lousã & J.C.
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Costa in Espírito Santo, Lousã, J.C. Costa & Capelo 2000
51. ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E.
51a. Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934
51.2. Ulici densi-Thymion sylvestris (Capelo, J.C. Costa, Espírito Santo & Lousã 1993) J.C.
Costa, Capelo, Lousã, Neto & Rivas-Martínez 2009
[Serratulo estremadurensis-Thymenion sylvestris Capelo, J.C. Costa, Espírito Santo & Lousã
1993; Klaseo lusitanicae-Thymion sylvestris (Capelo, J.C. Costa, Espírito Santo & Lousã 1993)
Rivas-Martínez, Capelo, J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 2011]
51.2.2. Teucrio capitati-Thymetum sylvestris Espírito Santo & Capelo in Capelo,
J.C. Costa, Espírito Santo & Lousã 1993

VIIIb. Vegetação serial arbustiva e de orlas de bosques
52. CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1974
52a. Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1974
52.4. Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, Díaz, Fernandez-González &
Loidi 1991
52.4.3. Erico scopariae-Cytisetum grandiflori J.C.Costa, Lousã, Ladero & Capelo in
Costa, Capelo, Lousã, Antunes, Aguiar, Izco & Ladero 2000
53. RHAMNO CATHARTICAE-PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962
53a. Prunetalia spinosae Tüxen 1952
53.1. Pruno spinosae-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954
53.1b. Rosenion carioti-pouzinii Arnáiz ex Loidi 1989
53.1.3. Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo
& Valdés 1980

IX. Vegetação potencial florestal, pré-florestal, semidesértica e desértica
IXa. Matagais e bosques palustres, quionófilos ou colonizadores ripícolas
54. ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
54a. Alnetalia Glutinosae Tüxen 1937
54.1. Alnion glutinosae Malcuit 1929
54.1a. Salici atrocinereae-Alnenion glutinosae Rivas-Martínez, T.E. Díaz & F. Prieto 2011
54.1.3. Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez 2011
56. SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones,
T.E.Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó 2002
56a. Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
56.1. Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
56.1a. Populenion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
56.1.1. Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae J.C. Costa, Neto, Capelo,
Lousã & Rivas-Martínez 2011
Comunidade de Populus alba
56.1b. Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975
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56.1.6. Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
IXb. Vegetação climatófila e edafófila potencial mediterrânica e eurosiberiana
59. QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950
59a. Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
59.1. Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas-Martínez 1975 corr. V. Fuente
1986
59.1a. Quercenion broteroi Rivas-Martínez 1987
59.1.1. Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1955 corr.
Rivas-Martínez 1975
Comunidade de Quercus estremadurensis
Comunidade de Quercus marianica
59.1b. Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,
Costa & Izco 1986
59.1.11. Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae Lousã, Espírito Santo & J.C.
Costa 1994
59.1c. Quercenion rivasmartinezii-suberis Capelo in J.C. Costa, C. Neto, C. Aguiar, J.
Capelo, M.D. Espírito-Santo, J. Honrado, C. Pinto-Gomes, T. Monteiro-Henriques, M.
Sequeira & M. Lousã 2012
59.1.15. Asparago aphylli-Quercetum suberis J.C. Costa, Capelo, Lousã & Espírito
Santo 1996
59.1.16. Lauro nobilis-Quercetum rivasmartinezii R. Caraça, J.C. Costa, Neto &
Espírito Santo in J.C. Costa, R. Caraça, Neto, Espírito Santo & Capelo ined.
59b. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
59.3. Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas-Goday ex Rivas-Martínez 1975
59.3.5. Asparago aphylli-Myrtetum communis Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González & Sánchez-Mata ex J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997
59.3.8. Melico arrectae-Quercetum cocciferae Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1955
59.3.11. Quercetum coccifero-airensis Espírito Santo in Espírito Santo, J.C. Costa,
Lousã & Capelo 1995
59.7. Ericion arboreae Rivas-Martínez 1987
59.7b Bupleurenion fruticosi Torres, Pinto-Gomes & Cano 2011
59.7.7. Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis Capelo, J.C. Costa & Rivas-Martínez in J.C. Costa, Capelo, Espírito Santo & Lousã 2002
59.8. Arbuto unedonis-Laurion nobilis Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
59.8a Arbuto unedonis-Laurenion nobilis Rivas-Martínez & Sanchez-Mata 2001
59.8.4. Vinco difformis-Lauretum nobilis Capelo & J.C. Costa in J.C. Costa, C.
Lopes, Capelo & Lousã 2000
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4.4 Descrição das Unidades Fitossociológicas
I. Vegetação aquática, flutuante, submersa ou enraizada
Ia. Vegetação de água doce
1. CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krausch 1964
Classe de vegetação aquática de comunidades pioneiras de macroalgas (cariófitos), em águas doces ou
salobras não poluídas, pioneiras em solos estéreis subaquáticos de lagoachos, lagos e cursos de água
superficiais, de distribuição cosmopolita ([Cos06]).
No território, nesta classe, foram caracterizadas uma ordem, uma aliança e uma associação.
1a. Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964
Comunidades constituídas, principalmente, por algas do género Chara colonizadoras de águas doces ou
salgadas alcalinas, temporárias ou permanentes, de substratos firmes ([P-GP-F05]).
1.2. Charion vulgaris Krause 1981
Comunidades de macroalgas que suportam águas neutras a fortemente alcalinas, em lagoachos e charcos com
águas superficiais ou pouco profundas e linhas de água temporárias ([P-GP-F05]).
Características no território: Chara vulgaris.
1.2.1. Charetum vulgaris Corillion 1957
Comunidade monoespecífica de Chara vulgaris, de fenologia estival, que se encontra em lagoachos e charcos
temporários, com água com elevado teor de carbonato de cálcio ([Cos06]).
Na PPSM, esta associação é muito pouco frequente e foi encontrada numa estação correspondente a um
lagoacho de água doce (Figura 4.1), rica em carbonato de cálcio, que foi analisado em dois anos consecutivos
(Quadro 4.1). Apesar deste facto, corresponde a uma fitocenose cosmopolita, muito frequente na Europa
Ocidental, predominantemente, em meios alcalinos ([GM81]).
Esta comunidade está integrada no Habitat 3140, subtipo 3140pt1, da Rede Natura 2000, cujo bioindicador
presente é a Chara vulgaris. De acordo com ([Alf06]) para manter ou melhorar a conservação do habitat deverá
ser feito o controlo da invasão do mesmo por plantas exóticas, bem como da alteração da qualidade da água.

Figura 4.1: Localização da comunidade Charetum vulgaris.
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Quadro 4.1: Charetum vulgaris Corillion 1957
(Charion vulgaris, Charetalia hispidae, Charetea fragilis)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

6
531
0.10
90
S
2
8

8
531
0.30
95
9

R
E
S
E
N
Ç
A
S

8.5

Características da associação e unidades superiores
Chara vulgaris

4

5

2

1
1
+
+
+

+
+
+
+
+

2
2
2
2
2

Companheiras
Juncus acutiflorus
Paspalum distichum
Agrostis stolonifera
Juncus inflexus
Juncus rugosus

Outros taxa: Mentha pulegium 1 (1); Polypogon monspeliensis + (2); Rubus ulmifolius + (1); Scirpoides holoschoenus + (2); Typha angustifolia
+ (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Arieiro, Lagoa, 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W, 30-06-2015; 2 – Arieiro, Lagoa,
39º10'47,5"N 09º03'16,2"W, 01-07-2014.

3. POTAMETEA Klika in Klika & V. Novák 1941
Classe de vegetação aquática que integra comunidades de hidrófitos enraizados e grandes pleustófitos de
água doce ou ligeiramente salina ([CNA+12]).
No território estão presentes uma ordem, uma aliança e uma associação.
3a. Potametalia pectinati Koch 1926
Ordem de vegetação holártica que possui plantas enraizadas de águas doces ou ligeiramente salinas, próprias
de corpos de água que não dessecam durante o verão. São características de águas eutróficas
(excecionalmente hipereutróficas) a mesotróficas, de baixa energia (estagnadas) até elevada energia
(correntes rápidas) ([CNA+12]).
3.3. Ranunculion aquatilis Passarge 1964
Aliança que agrupa comunidades de pequenas plantas dulçaquícolas enraizadas que caracterizam biótopos de
águas estagnadas ou de corrente fraca e de pouca profundidade, que podem dessecar durante a época estival.
Colonizam águas mesotróficas pobres em nutrientes, geralmente sobrepostas a sedimentos ricos em
nutrientes ([CNA+12]).
Características no território: Ranunculus peltatus.
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3.3.3. Callitricho stagnalis-Ranunculetum saniculifolii Galán in A.V. Pérez, Galán, P. Navas, D. Navas, Y. Gil &
Cabezudo 1999
Comunidade termo a mesomediterrânica, mediterrânica ocidental, de batraquídeos aquáticos que coloniza
águas paradas ou de corrente lenta, pouco profundas, neutras ou ligeiramente ácidas ([Cos06]).
Na área estudada só foi possível encontrar uma estação, onde se realizaram dois inventários em anos
diferentes, com esta comunidade, única da classe no território, com desenvolvimento na primavera e com
formação de coberturas consistentes à superfície da água (Quadro 4.2). Devido à escassez do número de
plantas características recolhidas na PPSM, assim como biótopos com as especificidades exigidas por esta
comunidade, devem ser efetuados novos levantamentos.
Esta comunidade está enquadrada no Habitat 3260 da Rede Natura 2000, cujo bioindicador é o Ranunculus
peltatus ([Alf06]).
Quadro 4.2: Callitricho stagnalis-Ranunculetum saniculifolii Galán in A.V. Pérez, Galán, P. Navas, D. Navas,
Y. Gil & Cabezudo 1999
(Ranunculion aquatilis, Potametalia pectinati, Potametea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

12
169
0.40
90
11

20
169
0.10
80
8

R
E
S
E
N
Ç
A
S

9.5

Características da associação e unidades superiores
Ranunculus peltatus

4

5

2

1
1
1
+
+

+
+
+
+
r

2
2
2
2
2

Companheiras
Dittrichia viscosa
Mentha pulegium
Paspalum distichum
Lythrum junceum
Mentha suaveolens

Outros taxa: Bromus hordeaceus + (2); Chamaemelum fuscatum + (1); Coleostephus myconis + (1); Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia r (2);
Echium plantaginium + (1); Rubus ulmifolius + (1); Typha angustifolia 2 (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Entre o Cercal e Rocha Forte, 39º13'40,8"N 09º01'18,3"W, 15-05-2016; 2 – Entre o
Cercal e Rocha Forte, 39º13'40,8"N 09º01'18,3"W, 09-06-2014.

II. Vegetação dulçaquícola fontinal, anfíbia e turfófila
IIa. Vegetação primocolonizadora efémera
8. ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Classe de vegetação holártica, constituída por terófitos e pequenos geófitos efémeros e pioneiros, que se
desenvolve em solos periodicamente inundados, por águas doces, que secam durante o verão ([CNA+12]).
Na PPSM inventariaram-se uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Juncus bufonius, Mentha pulegium (Figura 4.2).
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Figura 4.2: Pormenores do taxon Mentha pulegium característico da classe Isoeto-Nanojuncetea.
8a. Isoetetalia Br.-Bl. 1936
Ordem que integra comunidades pioneiras, anfíbias e higrófilas, de floração primaveril ou estival precoce,
submetidas a um período de inundação que não se prolonga para além do meio do verão. Apresenta o seu
ótimo ecológico na Região Mediterrânica e na Europa Ocidental ([CNA+12]).
8.3. Agrostion pourretii Rivas Goday 1958 nom. mut.
[Agrostion salmanticae Rivas Goday 1958]
Aliança que reúne vegetação característica de prados terofíticos de gramíneas, em depressões húmidas
inundadas por curtos períodos, com uma distribuição mediterrânica ibérica ocidental ([CNA+12]).
Características no território: Agrostis pourretii, Carlina racemosa, Pulicaria paludosa.
8.3.2. Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii Rivas Goday 1955 nom. mut.
[Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae Rivas Goday 1955, Peplido erectae-Agrostietum salmanticae Rivas
Goday 1955]
Arrelvado primaveril dominado por Agrostis pourretii e Pulicaria paludosa que ocorre sobre solos siliciosos de
textura franco-limosa, mediterrânico-iberoatlântica, de distribuição mesomediterrânica ([CE-SA10]). Na área
estudada é uma fitocenose pouco frequente, presente no Quadro 4.3, encontrada na zona do Cercal, em locais
próximos de linhas de água, temporariamente encharcados durante o inverno, mas que conservam humidade
até ao final da primavera.
Comunidade enquadrada no Habitat 3170* da Rede Natura 2000, onde as plantas Agrostis pourretii, Carlina
racemosa, Cicendia filiformis e Pulicaria paludosa são bioindicadoras territoriais. Tendo em conta a localização
deste habitat prioritário1, perto de zonas agricultadas e outras abandonadas, considera-se que se deve evitar a
drenagem dos pontos de água para instalação de agricultura, controlar a poluição da água provocada pela
acumulação de nutrientes com origem nas atividades agrícolas e evitar o avanço da vegetação arbustiva
([Alf06]).

1

“Tipos de habitat natural prioritários: os tipos de habitat natural ameaçados de extinção e existentes no território nacional, que se
encontram assinalados com asterisco (*) no anexo B-I.” ([D-L140/99, p. 2184]).
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Quadro 4.3: Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii Rivas Goday 1955 nom. mut.
(Agrostion pourretii, Isoetetalia, Isoeto-Nanojuncetea)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

8
129
0.40
95
N
15
26

6
128
0.40
90
NW
3
26

R
E
S
E
N
Ç
A
S

26

Características da associação e unidades superiores
Agrostis pourretii
Juncus bufonius
Mentha pulegium
Carlina racemosa
Pulicaria paludosa

4
3
·
·
·

4
3
1
+
+

2
2
1
1
1

2
+
1
1
+
+
+
+
+
+
+

2
1
1
+
1
+
+
+
+
+
+

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Companheiras
Brachypodium phoenicoides
Briza minor
Dittrichia viscosa
Lythrum junceum
Rubus ulmifolius
Anagallis arvensis
Briza maxima
Carduus tenuiflorus
Chrysanthemum segetum
Genista tournefortii
Holcus lanatus

Outros taxa: Andryala integrifolia + (2); Aristolochia paucinervis 1 (2); Cicendia filiformis 1 (1); Cirsium filipendulum + (2); Cistus crispus + (1);
Cistus psilosepalus + (1); Cistus salviifolius + (1); Daucus muricatus 1 (2); Erica arborea + (1); Erica lusitanica 1 (2); Erica scoparia + (1);
Galactites tomentosa + (2); Geranium purpureum + (2); Leontodon taraxacoides subsp longirostris + (1); Lonicera periclymenum subsp.
hispanica + (2); Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum + (1); Pulicaria odora + (1); Ranunculus trilobus + (2); Rhagadiolus stellatus + (2);
Smilax aspera var. aspera + (1); Tolpis barbata + (1); Tuberaria lignosa + (1); Ulex minor var. lusitanicus + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Cercal, 39º13’38,4”N 09º00’19,1”W, 15-04-2014; 2– Cercal, 39º13’35,7”N 09º00’21,5”W,
15-05-2016.

IIb. Vegetação lacustre, fontinal e turfófila
11. MAGNOCARICI ELATAE-PHRAGMITETEA AUSTRALIS Klika in Klika & Novák 1941 nom. inv.
[Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941]
Classe de vegetação hidrófila constituída por helófitos, de distribuição cosmopolita, colonizadora de margens
de cursos de água, regiões pantanosas, lagoas e solos inundados, em grande parte do ano ou mesmo todo o
ano ([E-SM-HS+11]).
No território, nesta classe, foram caracterizadas duas ordens, três alianças, duas subalianças e três
associações.
Características no território: Phragmites australis.
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11a. Phragmitetalia australis Koch 1926
Comunidades de grandes helófitos rizomatosos, que colonizam margens das linhas de água de baixa energia,
áreas lênticas ou lagoas de águas doces ou pouco salinas, temporárias ou permanentes ([E-SM-HS+11]).
11.1. Phragmition australis Koch 1926
Única aliança na Europa ([CNA+12]).
Características no território: Typha angustifolia.
11.1a. Phragmitenion australis (Koch 1926) Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
Subaliança que integra comunidades de grandes helófitos rizomatosos de água doce ([E-SM-HS+11]).
11.1.2. Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
Associação, indiferente edáfica, que coloniza solos hidromórficos associados a margens de rios, lagoas e
lagoachos onde se verificam fenómenos de sedimentação ([Mol96]).
É uma associação pouco frequente na área de estudo e dominada por grandes helófitos (Quadro 4.4). Quando
presente encontra-se, predominantemente, nas margens de ribeiras e lagoas onde se verificam fenómenos de
sedimentação. Tal como é referido em [P-GP-F05], estas comunidades podem suportar uma dessecação
temporal, particularmente no final do seu desenvolvimento, mas sempre com o lençol freático próximo da
superfície, apesar de viverem a maior parte do ano com a base submergida, e apresentam uma distribuição
mediterrânica-atlântica.
Esta comunidade não apresenta estatuto de conservação.
Quadro 4.4: Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones,
T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
(Phragmitenion australis, Phragmition australis, Phragmitetalia australis, Magnocarici elatae-Phragmitetea
australis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

16
531
1.50
95
S
2
7

30
88
1.80
95
S
2
8

R
E
S
E
N
Ç
A
S

7.5

Características da associação e unidades superiores
Typha angustifolia
Phragmites australis

5
·

2
5

2
2

1

+
1

1
1

Companheiras
Mentha pulegium
Rubus ulmifolius

r

Outros taxa: Apium nodiflorum 1 (2); Chara vulgaris + (1); Cyperus eragrostis r (1); Dorycnium rectum 2 (2); Ferula communis 1 (2); Juncus
acutiflorus + (1); Oenanthe crocata 1 (2); Paspalum distichum 2 (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Arieiro, Lagoa, 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W, 01-07-2014; 2 – A sudoeste da Puceteira,
39º09'32,8"N 09º01'16,0"W, 07-02-2016.
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11b. Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954
Integra comunidades de helófitos eretos ou decumbentes, de médio a elevado porte, de distribuição holártica,
onde com frequência se observam algumas gramíneas de folhas flutuantes do género Glyceria [Mol96].
11.2. Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942
Associações de helófitos de porte médio a elevado, de distribuição europeia e norte africana, que vivem em
águas profundas, com nível oscilante, de corrente fraca ou estagnadas ([Mol96]).
11.2c. Phalaridenion arundinaceae (Kopecki 1961) J.A. Molina 1996
Subaliança constituída por comunidades helofíticas de gramíneas erguidas e/ou megafórbios que povoam
leitos fluviais sujeitos a inundações periódicas ([Mol96]).
Características no território: Oenanthe crocata.
11.2.5. Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae Rivas-Martínez, Belmonte, Fernández-González & Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989
Comunidade helofítica dominada por Oenanthe crocata, a desenvolver-se sobre solos aluvionares pouco
evoluídos, arenosos, nos leitos e margens de rios e linhas de água rápidos e oligotróficos, do Centro e Oeste da
Península Ibérica ([Cos06]).
No território, esta comunidade, dominada por Oenanthe crocata (Quadro 4.5 e Figura 4.3), observa-se em
linhas de água temporárias, não contaminadas, bem como em zonas húmidas, sob coberto vegetal. Segundo
[P-GP-F05] integra o sinecossistema ribeirinho, entrando frequentemente em contacto com formações de
Molinio-Arrhenatheretea e constitui formações vegetais mediterrânico-íbérico-atlânticas.
Esta comunidade não apresenta estatuto de conservação.
Quadro 4.5: Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae Rivas-Martínez, Belmonte, Fernández-González &
Sánchez-Mata in Sánchez-Mata 1989
(Phalaridenion arundinaceae, Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti, Nasturtio-Glycerietalia, Magnocarici
elatae-Phragmitetea australis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

P

20
528
1.00
90
N
3
14

20
131
1.50
75
S
5
10

10
195
1.00
95
N
20
17

20
152
1.50
100
NW
3
20

15
149
0.80
100
S
5
17

20
239
1.50
100
NW
3
20

R
E
S
E
N
Ç
A
S

16.3

Características da associação e unidades superiores
Oenanthe crocata
Phragmites australis

4
·

4
1

5
·

5
·

5
1

4
1

V
III

+
·
·
·
·

·
·
+
·
·

+
1
1
·
r

·
2
+
1
1

2
·
·
+
+

1
+
·
+
·

IV
III
III
III
III

Companheiras
Rubus ulmifolius
Equisetum telmateia
Apium nodiflorum
Dactylis glomerata
Convolvulus arvensis
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Heracleum sphondylium
Rosa sempervirens

+
·

·
·

1

+
+

·
·

+
+

III
III

Outros taxa: Arisarum simorrhinum + (1); Aristolochia paucinervis + (1); Arum maculatum + (1); Brachypodium sylvaticum 1 (1); Bryonia
cretica subsp. dioica 1 (3); Carex hallerana + (3); Carex pendula 1 (4); Castanea sativa + (1); Cirsium arvense + (3); Coronilla glauca 1 (6);
Dittrichia viscosa 1 (4), 2 (5); Dorycnium rectum 1 (2), 2 (4); Equisetum arvense 2 (2); Euphorbia characias + (4), + (6); Euphorbia paniculata
subsp. welwitschii + (4); Ficus carica + (3); Gladiolus illyricus + (5); Hedera helix subsp. helix + (2); Hedera helix subsp. rhizomatifera 1 (1), + (6);
Holcus lanatus + (4); Hyacinthoides hispanica + (1); Hypericum perforatum + (6); Juncus effusus 1 (5); Juncus valvatus + (5); Lamium
purpureum + (4); Laurus nobilis r (2), + (6); Lavatera cretica + (5); Melilotus segetalis 4 (5); Mentha suaveolens 1 (4); Ornithogalum narbonense
+ (5); Oxalis pes-caprae + (1), r (3); Parentucellia viscosa 1 (5); Parietaria judaica 1 (2), 1 (3); Phalaris canariensis + (3); Picris echioides + (6);
Plantago major + (4), 1 (6); Poa annua + (3); Polygonatum odoratum + (1); Populus nigra 1 (4); Pulicaria odora + (4); Ranunculus repens + (6);
Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum 1 (5); Rubia peregrina + (6); Salix atrocinera 1 (6); Scrophularia scorodonia r (2); Silene latifolia + (5);
Silene vulgaris + (1); Tamus communis 1 (1); Teucrium scorodonia + (6); Tradescantia fluminensis + (2); Trifolium pratense + (4), + (6); Trifolium
resupinatum + (5); Tropaeolum majus 2 (3); Urtica membranacea 1 (3); Verbena officinalis + (4); Vinca difformis + (3), + (6); Vitis vinifera subsp.
sylvestris r (5).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1– Arieiro, Centro de Interpretação, 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W, 15-04-2014; 2 – Cabanas
de Torres, 39º09'09,9"N 09º04'02,8"W, 09-06-2014; 3 – Pragança, Rio das Figueiras, 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W, 10-05-2014; 4 – Pragança,
Fontes Chã Dias, 39º12'19,8"N 09º03'44,7"W, 02-07-2014; 5 – Casal da Ramada, 39º09'31,5"N 09º04'26,8"W, 19-04-2015; 6 – Pragança,
Feteira, 39º11'32,2"N 09º04'02,5"W, 30-07-2014.

Figura 4.3: Pormenores da associação Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae.
11.3. Rorippion nasturtii-aquatici Géhu & Géhu-Franck 1987 nom. mut.
[Nasturtion officinalis Géhu & Géhu-Franck 1987]
Associações constituídas por helófitos latifólios tenros, que prosperam em águas superficiais ricas em
nutrientes azotados, mais ou menos fluentes ([Mol96]).
Características no território: Apium nodiflorum, Rorippa nasturtium-aquaticum.
11.3.1. Glycerio declinatae-Apietum nodiflori J.A. Molina 1996
Comunidade helofítica própria de leitos de rios e linhas de água com corrente moderada e com estiagem,
dominada por Apium nodiflorum, do Norte e Oeste da Península Ibérica ([Cos06]).
Na PPSM esta associação é pouco frequente encontrando-se nas zonas mais baixas, tal como se observa no
Quadro 4.6. Apesar de, no território, não se ter registado a presença de Glyceria declinata, estão presentes as
espécies Apium nodiflorum e Rorippa nasturtium-aquaticum características e dominantes da associação,
segundo J.A. Molina ([Mol96]), o qual refere ainda que está inserida em biótopos de águas pobres em bases e
dessecação acentuada e apresenta uma distribuição predominante na metade ocidental da Península Ibérica,
onde atinge os territórios do Sul de Portugal.
Esta comunidade não apresenta estatuto de conservação.
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Quadro 4.6: Glycerio declinatae-Apietum nodiflori J.A. Molina 1996
(Rorippion nasturtii-aquatici, Nasturtio-Glycerietalia, Magnocarici elatae-Phragmitetea australis)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

12
191
0.30
70
NW
10
14

20
126
0.50
85
N
5
12

12
219
0.25
80
S
5
11

15
213
0.30
75
NW
10
15

18
150
0.40
75
NW
2
18

R
E
S
E
N
Ç
A
S

14

Características da associação e unidades superiores
Apium nodiflorum
Oenanthe crocata
Rorippa nasturtium-aquaticum

3
1
·

4
2
·

1
1
4

3
+
4

4
1
1

V
V
III

2
1
1
·
·
1
+
+
+

2
+
·
1
+
·
1
1
r

1
·
+
+
+
·
·
·
·

2
1
1
1
+
+
·
·
·

2
1
+
+
+
1
1
+
+

V
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III

Companheiras
Parietaria judaica
Arum italicum
Hedera helix subsp. helix
Urtica membranacea
Conium maculatum
Arisarum simorrhinum
Tropaeolum majus
Heracleum sphondylium
Bryonia cretica subsp. dioica

Outros taxa: Beta vulgaris subsp. cicla + (5); Calendula suffruticosa subsp. lusitanica + (3); Dittrichia viscosa + (3); Epilobium tetragonum
subsp. tournefortii + (3); Equisetum telmateia + (2), + (5); Euphorbia characias + (1), + (2); Laurus nobilis + (4); Plantago major + (5); Poa trivialis
subsp. sylvicola + (4); Polypodium cambricum + (1), + (4); Rosa canina + (1); Rubus ulmifolius 1 (3); Rumex conglomeratus + (4), + (5); Smilax
aspera var. altissima 1 (1); Soleirolia soleirolii + (1); Tradescantia fluminensis 1 (4); Umbilicus rupestris + (4), + (5); Vinca difformis + (2), 2 (5).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Carvalhal, 39º11'31,1"N 09º04'46,4"W, 20-02-2016; 2 – Correeira, 39º12'03,8"N
09º04'25,0"W, 20-02-2016; 3 – Vila Verde dos Francos, 39º09'32,0"N 09º06'50,0"W, 07-02-2016; 4 – Pragança, 39º11'41,9"N 09º03'55,5"W,
08-02-2016; 5 – Riba Fria, 39º11'55,5"N 09º04'05,4"W, 20-02-2016.

IV. Vegetação casmofítica de cascalheiras e epifítica
IVa. Vegetação casmofítica
23. ADIANTETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Classe constituída por associações casmofíticas e casmocomofíticas ricas em briófitos e pteridófitos que
colonizam paredes escarpadas e penhascos ressumantes de águas carbonatadas. Apresenta uma ampla
distribuição mediterrânica e afro-euroasiática ([Q-Can14]).
Nesta classe foram consideradas uma ordem, uma aliança e uma associação.
23a. Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1939
Ordem única da classe ([CNA+12]).
Características no território: Adiantum capillus-veneris.
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23.1. Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934
Aliança com comunidades brio/pteridófitas em tufos e fendas de rochas calcárias, com fluxo de água ([Cos06]).
23.1.3. Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934
Comunidade que vive sobre rochas que mantêm a ressumância durante o ano inteiro, formada,
predominantemente por Adianthum capillus-veneris ([Cos06]). Para F. Alcaraz et al. ([AS-GT+91]) trata-se de
uma comunidade termo a mesomediterrânica ibérico-meridional.
No território estudado, esta associação ocorre em vários locais umbrófilos e ressumantes, tais como poços,
tanques ou mesmo rochas que mantêm elevado fluxo de água durante todo o ano. Nas estações consideradas,
a presença do musgo Eucladium verticillatum não foi muito expressiva, como mostra o Quadro 4.7, contudo
opta-se pelo seu registo nos inventários, mesmo sem estar mencionado no elenco florístico.
Esta comunidade não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
Quadro 4.7: Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1934
(Adiantion capilli-veneris, Adiantetalia capilli-veneris, Adiantetea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

3
228
0.15
100
E
90
6

2
192
0.25
100
N
90
7

2
235
0.30
95
N
90
8

4
174
0.25
100
SW
90
6

2
210
0.20
85
N
90
11

R
E
S
E
N
Ç
A
S

7.6

Características da associação e unidades superiores
Adiantum capillus-veneris
Eucladium verticillatum

5
·

4
+

4
·

5
1

5
1

V
III

·
r
1
1

2
·
·
·

1
+
3
+

+
1
·
·

1
+
+
2

IV
IV
III
III

Companheiras
Parietaria judaica
Umbilicus rupestris
Erigeron karvinskianus
Cymbalaria muralis

Outros taxa: Apium nodiflorum 1 (2); Centranthus calcitrapae r (5); Ceterach officinarum + (4); Chelidonium majus r (3); Epilobium tetragonum
subsp. tournefortii 1 (2); Equisetum telmateia + (2); Leontodon taraxacoides subsp. longirostris + (4); Oxalis corniculata r (5); Polypodium
interjectum + (3), + (5); Rorippa nasturtium-aquaticum 1 (2); Sedum album + (3), + (5); Soleirolia soleirolii 3 (1), + (5); Urtica membranacea +
(1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Pragança, 39º11'45,1"N 09º03'44,5"W, 30-07-2014; 2 – Pragança, Rio das Figueiras,
39º11'45,1"N 09º03'46,9"W, 16-03-2015; 3 – Pragança, 39º11'45,1"N 09º03'46,9"W, 24-05-2014; 4 – Cabanas de Torres, 39º09'18,9"N
09º03'55,6"W, 19-04-2015; 5 – Pragança, 39º11'44,7"N 09º03'49,2"W, 25-05-2014.

24. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
Classe de vegetação de larga distribuição holártica, constituída por hemicriptófitos, geófitos e caméfitos que
colonizam fendas e fissuras existentes em superfícies rochosas de penhascos, arribas ou muros secos
([CNA+12] e [E-SM-HS+11]).
Na PPSM foram identificadas, no presente grupo de vegetação, uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Asplenium ruta-muraria.
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24b. Asplenietalia petrarchae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934 nom. mut.
[Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934]
Ordem característica da Região Mediterrânica constituída por vegetação rupícola, calcícola e heliófita
([CNA+12] e [E-SM-HS+11]).
Características no território: Sanguisorba ancistroides.
24.3. Asplenion petrarchae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934 nom. mut.
[Asplenion glandulosi Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934]
Comunidades rupícolas sobre calcário, termo a mesomediterrânicas, secas a sub-húmidas, mediterrânicas
ocidentais [CNA+12].
Características no território: Narcissus calcicola.
24.3.2. Narcisso calcicolae-Asplenietum rutae-murariae Espírito Santo, Ladero & Lousã 1995
Comunidade mesomediterrânica de fendas estreitas de calcário do Divisório Português e do Arrabidense, caracterizada pela presença de Narcissus calcicola (Figura 4.4) e Asplenium ruta-muraria. É um grupo vivaz, pobre
em espécies, com orientações diferentes e superando, geralmente, os 350m de altitude ([CE-SA10] e [E-SLL95]).
Segundo os últimos autores não se observou na Serra de Montejunto, onde o excesso de humidade foi
apontado como causa. Todavia, no âmbito deste trabalho, esta associação, embora pouco frequente no
território, foi observada nas Fontainhas (Quadro 4.8), confirmando as características descritas em 1995.

Figura 4.4: Pormenor do taxon Narcissus calcicola presente em Narcisso calcicolae-Asplenietum rutae-murariae.
Esta comunidade está enquadrada no Habitat 8210 da Rede Natura 2000, cuja proposta de designação
portuguesa é “Afloramentos rochosos calcários com vegetação vascular casmofítica calcícola”. Os
bioindicadores presentes no quadro seguinte são os taxa Asplenium ruta-muraria e Narcissus calcicola. Na área
de estudo não se verificam as ameaças referidas em [Alf06], nomeadamente exploração de inertes, construção
de infraestruturas e escalada. Pontualmente, encontram-se na Serra de Montejunto extensões, embora
pequenas, de Lajes calcárias que de acordo com [Alf06] correspondem ao habitat prioritário 8240*.
Ponderando a correspondência fitossociológica, presente na ficha do habitat, e os inventários realizados
considera-se que esta associação é enquadrável no habitat referido, apresentando como principal ameaça a
progressão ecológica.
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Quadro 4.8: Narcisso calcicolae-Asplenietum rutae-murariae Espírito Santo, Ladero & Lousã 1995
(Asplenion petrarchae, Asplenietalia petrarchae, Asplenietea trichomanis)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

0.75
385
0.15
55
11

1
382
0.15
65
N
2
11

R
E
S
E
N
Ç
A
S

11

Características da associação e unidades superiores
Narcissus calcicola
Asplenium ruta-muraria
Sanguisorba ancistroides
Companheiras

2
+
·

3
1
+

2
2
1

Sedum album
Rubia peregrina
Ceterach officinarum
Hyacinthoides hispanica
Scilla monophyllos

2
+
+
+
+

1
1
+
+
+

2
2
2
2
2

Outros taxa: Anagallis arvensis + (1); Arabis sadina + (1); Arisarum simorrhinum r (1); Polypodium cambricum 1 (2); Saxifraga cintrana + (1);
Sedum sediforme 2 (2); Umbilicus rupestris 1 (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Fontainhas, próximo dos Buracos Mineiros, 39º11'59,7"N 09º01'09,1"W, 09-03-2014;
2 – Fontainhas, Montes de Terra, 39º12'02,3"N 09º01'09,8"W, 08-02-2016.

25. PARIETARIETEA JUDAICAE Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964
Classe de vegetação nitrófila, rupícola mural, por vezes epifítica sobre troncos, constituída principalmente por
casmófitos ou casmocomófitos exigentes em nitratos e sais amoniacais. Apresenta uma distribuição
eurosiberiana e mediterrânica e encontra-se em áreas urbanas e rurais, bem como em covas impregnadas por
dejeções de animais ou das suas emanações amoniacais ([Cos06] e [P-GP-F05]).
Dentro desta classe, na PPSM, foram caracterizadas uma ordem, duas alianças e quatro associações.
25a. Parietarietalia judaicae (Rivas-Martínez 1960) Rivas Goday 1964
Ordem única da classe ([CNA+12]).
Características no território: Chelidonium majus, Cymbalaria muralis, Erigeron karvinskianus, Ficus carica,
Parietaria judaica, Umbilicus rupestris.
25.1. Parietario judaicae-Centranthion rubri Rivas-Martínez 1960
[Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964]
Comunidades de paredes urbanas e de refúgios de animais no fundo e superfíces das rochas, que reúnem as
associações europeias ocidentais, tanto mediterrânicas como eurosiberianas.
25.1.1. Antirrhino linkiani-Parietarietum judaicae Ortíz 1989
[Centrantho rubri-Antirrhinetum linkiani Mouga, J.C. Costa & Espírito Santo 1995]
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Comunidade termo a mesomediterrânica, sub-húmida a húmida, que coloniza muros, paredes e beirais de
telhados do Divisório Português, particularizada pela presença de Antirrhinum linkianum ([Cos06]).
Esta associação, representada por Parietaria judaica e Antirrhinum linkianum, embora ocorra no território não é
das mais abundantes e observou-se em muros escarpados calcários, com declives consideráveis, junto a
estradas, permitindo a elaboração do Quadro 4.9.
Esta comunidade não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
Quadro 4.9: Antirrhino linkiani-Parietarietum judaicae Ortíz 1989
(Parietario judaicae-Centranthion rubri, Parietarietalia judaicae, Parietarietea judaicae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

3
477
0.40
100
N
75
25

3
300
0.25
95
SW
80
18

4
210
0.30
100
NE
80
24

R
E
S
E
N
Ç
A
S

22.3

Características da associação e unidades superiores
Parietaria judaica
Antirrhinum linkianum
Umbilicus rupestris

1
4
1

2
4
+

5
2
+

3
3
3

1
+
1
·

+
+
·
1

+
+
2
2

3
3
2
2

1

·

1

2

1
+
1
1
+
+
·
·

·
·
·
·
·
·
+
+

1
1
+
2
1
+
+
+

2
2
2
2
2
2
2
2

Companheiras
Rubus ulmifolius
Rubia peregrina
Centranthus calcitrapae
Sedum album
Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens
Fumaria capreolata
Ceterach officinarum
Geranium purpureum
Polypodium cambricum
Rosa sempervirens
Leucanthemum sylvaticum
Oxalis pes-caprae
Urtica membranacea

Outros taxa: Anacamptis pyramidalis + (3); Anthyllis vulneraria subsp. maura 1 (3); Arabis sadina 1 (1); Arisarum simorrhinum + (2);
Asparagus aphyllus r (2); Asplenium onopteris + (3); Calamintha nepeta 1 (2); Calendula suffruticosa subsp. lusitanica + (1); Cerinthe major +
(1); Conyza sumatrensis + (2); Ferula communis + (3); Galium aparine + (2); Galium mollugo subsp. erectum + (1); Geranium molle + (3); Hedera
helix subsp. helix 1 (1); Helleborus foetidus + (1); Heracleum sphondylium + (1); Mercurialis ambigua + (2); Oenanthe crocata + (3); Prunella
vulgaris + (1); Pseudognaphalium luteo-album + (2); Pteridium aquilinum 1 (3); Ranunculus ollissiponensis + (1); Sanguisorba ancistroides +
(1); Saxifraga granulata + (1); Selaginella denticulata + (1); Smilax aspera var. aspera + (2); Solanum nigrum 1 (2); Teucrium scorodonia 1 (3);
Verbascum sinuatum + (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – A este da Salvé Rainha, 39º11'07,8"N 09º03'35,1"W, 04-05-2016; 2 – Na base da Relva
do Castelo, Bico da Vela, 39º12'04,2"N 09º03'27,7"W, 10-06-2014; 3 – Carvalhal, 39º11'29,1"N 09º04'17,4"W, 04-05-2016.
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25.1.3. Parietarietum judaicae Arènes ex Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Associação urbana e rural de ampla distribuição holártica (Figura 4.5), que prospera nos andares termo a
supramediterrânico e termo a supratemperado de seco a sub-húmido, caracterizada por Parietaria judaica
([Cos06]). Encontra-se associada ao mesomediterrânico, mas também se observa em superfícies do
termomediterrânico e apresenta uma distribuição atlântica e mediterrânico-iberolevantina ([P-GP-F05]).

Figura 4.5: Pormenores dos taxa Parietaria judaica e Umbilicus rupestris presentes em Parietarietum judaicae.
Esta comunidade, relativamente heliófila, ocorre em muros degradados e escarpados com, maior ou menor,
quantidade de compostos nitrogenados. Na área em estudo encontra-se perto de aglomerados populacionais
e em zonas rurais, geralmente em muros e paredes velhas, ou na base dos mesmos, bem como em casas
abandonadas, sempre com um elevado grau de cobertura (Quadro 4.10).
Esta comunidade não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
Quadro 4.10: Parietarietum judaicae Arènes ex Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
(Parietario judaicae-Centranthion rubri, Parietarietalia judaicae, Parietarietea judaicae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

3
326
0.35
100
E
2
12

3
169
0.60
95
NW
90
10

3
262
0.30
100
N
90
10

4
198
0.25
100
N
80
23

4
195
0.50
100
E
70
17

R
E
S
E
N
Ç
A
S

14.4

Características da associação e unidades superiores
Parietaria judaica
Umbilicus rupestris
Cymbalaria muralis
Ficus carica

5
·
·
·

5
·
·
·

5
3
·
·

5
+
·
·

4
1
+
+

V
III
I
I

+
+
·

r
+
+

1
+
+

+
+
+

+
+
1

V
V
IV

Companheiras
Sonchus oleraceus
Urtica membranacea
Geranium purpureum
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1
·

Geranium molle
Sedum album

·
·

1
1

+
+

·
1

III
III

Outros taxa: Adiantum capillus-veneris r (2), + (5); Amaranthus viridis + (1); Anagallis arvensis + (5); Aristolochia paucinervis + (3), + (4); Arum
italicum + (4); Avena barbata r (2), + (4); Bromus diandrus + (1); Centranthus calcitrapae + (4); Ceterach officinarum + (4); Convolvulus
althaeoides r (1); Equisetum telmateia + (5); Fumaria agraria 1 (4); Fumaria muralis + (1), + (5); Galactites tomentosa + (4); Galium aparine 1
(4); Geranium lucidum 1 (3); Geranium rotundifolium + (5); Hedera helix subsp. helix 1 (2); Hedera helix subsp. rhizomatifera + (3); Hedera
hibernica + (4), 1 (5); Lolium rigidum + (4); Phagnalon saxatile + (2); Piptatherum miliaceum + (2); Polypodium interjectum + (4), 1 (5);
Pteridium aquilinum + (1); Rhagadiolus stellatus + (4); Rosa sempervirens r (4); Rubus ulmifolius 1 (2), + (4); Smilax aspera var. aspera + (4);
Torilis nodosa + (1); Trifolium repens + (1); Tropaeolum majus + (5); Vicia sativa subsp. sativa + (1), + (4); Vinca difformis 1 (5).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Furadouro, Malhadas, 39º11’30,7"N 09º02'11,6"W, 10-06-2014; 2 – Cabanas de Torres,
39º09'16,3"N 09º04'01,6"W, 09-06-2014; 3 – Pragança, Fonte Forno, 39º11'23,4"N 09º04'07,9"W, 24-05-2014; 4 – Pragança, 39º11'44,6"N
09º04'01,6"W, 10-05-2014; 5 – Pragança, Rio das Figueiras, 39º11'46,6"N 09º04'00,9"W, 10-05-2014.

25.1.4. Parietario judaicae-Chelidonietum majoris O. Bolòs & Masalles 1983
Associação termo a mesomediterrânica, húmida, constituída por Parietaria judaica e Chelidonium majus que se
encontra em muros e paredes terrosas geralmente sombrias ([Cos06]).
Na PPSM foi observada pontualmente em áreas sombrias, em zonas urbanas (Quadro 4.11), a baixa altitude e
em contacto com a associação Eucladio-Adiantetum capilli-veneris.
Esta comunidade não tem correspondência com os habitats naturais e seminaturais da Rede Natura.
Quadro 4.11: Parietario judaicae-Chelidonietum majoris O. Bolòs & Masalles 1983
(Parietario judaicae-Centranthion rubri, Parietarietalia judaicae, Parietarietea judaicae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

6
213
0.50
100
E
5
15

4
230
0.40
90
NW
15
14

R
E
S
E
N
Ç
A
S

14.5

Características da associação e unidades superiores
Parietaria judaica
Chelidonium majus
Erigeron karvinskianus
Cymbalaria muralis
Umbilicus rupestris

4
3
+
·
·

4
2
2
1
+

2
2
2
1
1

2
+
+

+
1
+

2
2
2

+

+

2

+
+

+
+

2
2

Companheiras
Urtica membranacea
Geranium purpureum
Galium aparine
Hordeum murinum subsp.
leporinum
Oxalis pes-capri
Sonchus oleraceus
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Outros taxa: Adiantum capillus-veneris + (2); Bromus sterilis 1 (1); Centranthus calcitrapae + (1); Epilobium tetragonum subsp. tetragonum +
(1); Fumaria capreolata 1 (1); Geranium molle + (2); Medicago polymorpha + (1); Picris echioides + (2); Solanum nigrum + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Pragança, 39º11'44,8"N 09º03'47,7"W, 25-05-2014; 2 – Pragança, 39º11'44,4"N
09º03'47,2"W, 04-05-2016.

25.2. Cymbalario-Asplenion Segal 1969
Comunidades que colonizam paredes e muros velhos, húmidos e sombrios ([Cos06]).
Características no território: Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Ceterach officinarum.
25.2.3. Cymbalarietum muralis Görs 1966
Comunidade caracterizada pela presença de Cymbalaria muralis, Sedum album, Umbilicus rupestris e Asplenium
trichomanes subsp. quadrivalens, própria de muros frescos ou temporariamente ressumantes [Cos06].
Este grupo de vegetação encontrou-se, na área de estudo, pontualmente em locais frescos e ressumantes, por
vezes perto de zonas habitacionais (Quadro 4.12).
Esta comunidade não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
Quadro 4.12: Cymbalarietum muralis Görs 1966
(Cymbalario-Asplenion, Parietarietalia judaicae, Parietarietea judaicae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

3
275
0.15
85
E
50
11

4
235
0.15
90
NW
85
11

3
210
0.20
85
NW
90
14

R
E
S
E
N
Ç
A
S

12

Características da associação e unidades superiores
Cymbalaria muralis
Parietaria judaica
Sedum album
Ceterach officinarum
Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens
Umbilicus rupestris
Erigeron karvinskianus

1
+
2
2

4
3
1
+

4
2
1
+

3
3
3
3

2

·

+

2

·
·

1
·

1
+

2
1

+
+
·

+
+
+

+
+
+

3
3
2

Companheiras
Geranium purpureum
Polypodium cambricum
Sonchus oleraceus

Outros taxa: Adiantum capillus-veneris 1 (3); Asplenium adiantum-nigrum 1 (1); Asplenium billotii + (1); Asplenium x joncheerei + (1);
Cardamine hirsuta + (2); Centranthus calcitrapae + (3); Convolvulus arvensis r (2); Geranium molle + (3); Oxalis pes-capri + (2); Rubia peregrina
+ (3); Selaginella denticulata + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1– Relva do Castelo, Bico da Vela, 39º12'04,2"N 09º03'27,7"W, 30-06-2014; 2 – Pragança,
39º11'41,6"N 09º03'49,3"W, 08-02-2016; 3 – Pragança, 39º11'44,7"N 09º03'49,2"W, 25-05-2014.
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IVb. Vegetação casmocomofítica, epifítica e de cascalheiras de encosta
26. ANOMODONTO VITICULOSAE-POLYPODIETEA CAMBRICI Rivas-Martínez 1975
Classe de vegetação epifítica e de sombra, brio/pteridofítica, característica de rochedos húmidos e sombrios
ou de taludes terrosos compactados e grandes fissuras de rochas preenchidas por uma fina camada de terra
que mantêm a humidade. O ideal ecológico está em ambiente de floresta e pode ser encontrado em locais de
clima temperado e mediterrânico, oceânico e hiperoceânico ([CNA+12]).
Nesta classe identificaram-se uma ordem, duas alianças, uma subaliança e duas associações.
26a. Anomodonto viticulosae-Polypodietalia cambrici O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957
Ordem única da classe ([CNA+12]).
Características no território: Polypodium interjectum, Selaginella denticulata.
26.1. Polypodion cambrici Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut.
[Polypodion serrati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952]
Comunidade epífitas de Polypodium cambricum ([CNA+12]).
Características no território: Polypodium cambricum, Polypodium x shivasiae.
26.1a. Polypodienion cambrici (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas-Martínez 2002
Comunidades sobre uma camada de terra rica em carbonatos ([CNA+12]).
26.1.1. Polypodietum cambrici Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut.
[Polypodietum serrati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952]
Comunidade que coloniza zonas rochosas calcárias com alguma terra, sombreadas e com alguma humidade,
constituída por Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Ceterach officinarum, Polypodium cambricum,
Selaginella denticulata e briófitos ([Cos06]).
Esta comunidade, dominada por Polypodium cambricum e Polypodium interjectum, é frequente na PPSM e
encontra-se em taludes e rochedos ricos em carbonatos (Quadro 4.13).
Esta comunidade não está enquadrada na Rede Natura 2000.
Quadro 4.13: Polypodietum cambrici Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut.
(Polypodienion cambrici, Polypodion cambrici, Anomodonto viticulosae-Polypodietalia cambrici, Anomodonto
viticulosae-Polypodietea cambrici)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

7

P

2.00
198
0.25
95
N
85
7

1.00
494
0.30
100
N
90
16

4.00
298
0.20
85
E
85
12

1.50
645
0.30
100
S
90
11

2.00
639
0.30
75
NE
90
10

2.00
185
0.25
45
E
90
9

1.50
312
0.30
95
S
90
11

R
E
S
E
N
Ç
A
S

10.9

Características da associação e unidades superiores
Polypodium cambricum
Polypodium interjectum
Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens

·
4

4
·

1
3

3
1

5
1

1
4

2
4

V
V

·

+

2

2

2

2

1

V

189

CAPÍTULO 4. COBERTO VEGETAL
Selaginella denticulata
Ceterach officinarum
Polypodium x shivasiae

·
·
·

+
·
·

+
·
·

·
1
·

+
+
·

+
+
+

1
1
+

IV
III
II

1
r
·
·
·

1
·
+
·
+

+
2
1
1
·

+
+
·
+
+

1
+
·
+
·

+
+
·
·
+

+
1
+
·
·

V
V
III
III
III

Companheiras
Sedum album
Umbilicus rupestris
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium onopteris
Sanguisorba ancistroides

Outros taxa: Anthyllis vulneraria subsp. maura + (2); Antirrhinum linkianum + (2); Arum italicum + (1); Asplenium billotii + (3); Biscutella
valentina + (2); Calendula suffruticosa subsp. lusitanica + (2); Carlina corymbosa + (2); Dactylis hispanica subsp. hispanica 2 (4); Geum
sylvaticum + (2); Hedera helix subsp. helix 1 (3); Hedera helix subsp. rhizomatifera 1 (1); Hyacinthoides hispanica + (4); Orobanche hederae r
(1); Parietaria judaica 1 (1), + (7); Ranunculus ollissiponensis + (2); Rhamnus alaternus subsp. alaternus r (5); Rubia peregrina + (3); Rubus
ulmifolius + (7); Rumex intermedius + (2); Rumex papillaris 2 (5); Sedum forsterianum 1 (4); Silene longicilia + (2); Tamus communis + (3);
Thapsia villosa + (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Pragança, Salgueirinho, 39º11'44,6"N 09º04'01,6"W, 10-05-2014; 2 – Salvé Rainha,
39º11'01,8"N 09º03'44,1"W, 11-05-2014; 3 – Cova das Fontainhas, 39º12'13,4"N 09º01'27,5"W, 10-05-2014; 4 – Nossa Senhora das Neves,
39º10'30,0"N 09º03'33,8"W, 11-05-2014; 5 – Nossa Senhora das Neves, Calçada dos Frades, 39º10'31,8"N 09º03'31,3"W, 11-05-2014; 6 – Entre
o Cercal e Rocha Forte, 39º13'30,9"N 09º01'21,9"W, 15-04-2014; 7 – Fontainhas, Buracos Mineiros, 39º11'59,6"N 09º01'09,6"W, 10-05-2014.

26.3. Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
Aliança que reúne comunidades cosmofíticas, efémeras, brio/pteridofítica e herbáceas próprias de orlas de
bosques, taludes e muros sombrios, ricos em matéria orgânica, com distribuição mediterrânica ([CNA+12]).
Características no território: Anogramma leptophylla.
26.3.1. Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae Molinier 1937
Associação cosmofítica, rupícola, sombria dominada pela Selaginella denticulata ([Cos06]).
Na área de estudo observa-se com frequência esta comunidade, que apresenta coberturas apreciáveis,
dominada por Selaginella denticulata e acompanhada por Anogramma leptophylla. Estes taxa colonizam,
predominantemente, fendas e patamares terrosos de zonas rochosas, húmidas e sombrias (Figura 4.6).

Figura 4.6: Pormenor do taxon Selaginella denticulata presente em Selaginello denticulatae-Anogrammetum
leptophyllae.
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Esta comunidade está enquadrada no Habitat 8220 da Rede Natura 2000, nomeadamente no subtipo 8220pt3.
Anogramma leptophylla, Polypodium cambricum, Polypodium interjectum e Selaginella denticulata são os
bioindicadores indicados em [Alf06] que se encontram no quadro fitossociológico, Quadro 4.14. Refere,
também, que as ameaças se prendem com a destruição do habitat; no caso concreto do território considera-se
que devem ser travados, por serem mais prováveis, a abertura ou alargamento de estradas e o abate ou corte
de árvores.
Quadro 4.14: Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae Molinier 1937
(Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae, Anomodonto viticulosae-Polypodietalia cambrici,
Anomodonto viticulosae-Polypodietea cambrici)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

P

0.50
563
0.08
95
N
30
12

1.00
368
0.15
90
E
90
17

0.50
338
0.10
90
N
80
12

0.80
328
0.15
90
E
90
11

0.50
298
0.15
95
E
90
9

1.00
312
0.20
95
SE
40
14

R
E
S
E
N
Ç
A
S

12.5

Características da associação e unidades superiores
Selaginella denticulata
Anogramma leptophylla
Polypodium interjectum

4
·
·

4
·
·

4
1
·

5
1
·

5
+
+

5
+
+

V
IV
II

·

1

1

·

1

1

IV

·
·
·
2
·
·
1
·
+
+

1
+
+
1
·
1
r
1
·
·

1
·
+
·
·
·
1
·
+
r

1
+
+
+
1
+
·
·
·
·

·
1
·
·
+
·
·
r
·
·

1
1
1
·
1
1
·
+
+
r

IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III

Companheiras
Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens
Ceterach officinarum
Umbilicus rupestris
Geranium purpureum
Sedum album
Asplenium onopteris
Polypodium cambricum
Sedum forsterianum
Asplenium billotii
Asplenium ruta-muraria
Ranunculus ollissiponensis

Outros taxa: Anthyllis vulneraria subsp. maura + (1); Aristolochia paucinervis r (2); Asplenium adiantum-nigrum + (2); Avenula sulcata subsp.
occidentalis + (1); Brachypodium phoenicoides + (2); Calendula suffruticosa subsp. lusitanica + (1); Carex hallerana + (1); Crepis capillaris + (4);
Dactylis hispanica subsp. lusitanica + (2); Euphorbia exigua 1 (3); Galium lucidum + (3); Hedera helix subsp. helix + (5); Hedera helix subsp.
rhizomatifera + (4); Hyacinthoides hispanica + (1); Luzula forsteri + (2), + (5); Pteridium aquilinum + (2); Rubia peregrina + (2); Rubus ulmifolius
r (6); Ruscus aculeatus r (6); Sanguisorba ancistroides r (3); Saxifraga cintrana + (1); Thapsia villosa + (4); Trifolium repens + (2); Tuberaria
guttata 1 (3); Viola kitaibeliana + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Barreiro Pequeno, 39º11'49,6"N 09º03'00,7"W, 11-05-2014; 2 – Moloiço, 39º11'06,2"N
09º03'23,6"W, 15-04-2014; 3 – Pragança, Barronco da Areia, 39º11'45,2"N 09º03'25,9"W, 25-04-2014; 4 – Fontainhas, Buracos Mineiros,
39º11'59,6"N 09º01'09,6"W, 10-05-2014; 5 – Furadouro, 39º11'27,1"N 09º02'07,8"W, 24-04-2014; 6 – Cova das Fontainhas, 39º12'13,4"N
09º01'27,5"W, 10-05-2014.
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28. PHAGNALO-RUMICETEA INDURATI (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973
Grupo de associações casmocomofíticas perenes, de caméfitos, hemicriptófitos e geófitos, que se encontram
em fissuras de cristas, taludes rochosos e terrosos, assim como em cascalheiras silicícolas e/ou dolomíticas.
Apresenta uma ampla distribuição ibérica centro-ocidental, alcançando os territórios mediterrânicos
magrebes setentrionais ([P-GP-F05] e [R-MPD+11]).
Dentro deste grupo de vegetação foram assinaladas uma ordem, uma aliança e duas associações.
28a. Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati Rivas Goday & Esteve 1972
Ordem única da classe ([CNA+12]).
Características no território: Saxifraga granulata.
28.3. Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani Ladero, C. Valle, M.T. Santos, Amor, Espírito Santo, Lousã & J.C.
Costa 1991
Aliança que reúne comunidades saxícolas e calcícolas do Divisório Português e do Arrabidense ([CNA+12]).
Características no território: Antirrhinum linkianum, Arabis sadina, Biscutella valentina, Calendula suffruticosa
subsp. lusitanica, Coincya monensis subsp. cheiranthos, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Rumex intermedius,
Saxifraga cintrana, Silene longicilia.
28.3.1. Phagnalo saxatilis-Dianthetum barbati C. Lopes, Pinto-Gomes, Lousã & Ladero in J.C. Costa, C. Neto, C.
Aguiar, J. Capelo, M.D. Espírito-Santo, J. Honrado, C. Pinto-Gomes, T. Monteiro-Henriques, M. Sequeira & M.
Lousã 2012
[Phagnalo saxatilis-Dianthetum barbati C. Lopes 2001 nom. inval. (art. 1)]
Comunidade caracterizada pela presença Dianthus cintranus subsp. barbatus, mesomediterrânica, húmida,
que se desenvolve em grandes fissuras de calcários jurássicos, cascalheiras, taludes terrosos margosos, tufos e
arenitos calcários de locais soalheiros, do Divisório Português ([CE-SA10]).
Na área de estudo, este grupo de vegetação, foi inventariado em dois momentos diferentes, mas na mesma
região, apresentando grau de cobertura variável constituindo o Quadro 4.15. Nos inventários efetuados, os
núcleos populacionais de Dianthus cintranus subsp. barbatus são reduzidos, como se observa também nos
inventários apresentados na descrição desta associação em [CNA+12], o que atesta bem a fraca
representatividade desta espécie. Refere ainda a Linaria supina e o Phagnalon saxatile como espécies
características.
Esta comunidade está enquadrada no Habitat 6110* da Rede Natura 2000. É um habitat prioritário, *Prados
rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi, que na PPSM integra os seguintes bioindicadores:
Dianthus cintranus subsp. barbatus, Sedum album e Sedum sediforme. Considera-se que este grupo de
vegetação, neste caso particular, e tendo em conta [Alf06], regista como principal ameaça a sucessão
ecológica, traduzida pela colonização dos matos, que deve ser controlada.
28.3.2. Sileno longiciliae-Antirrhinetum linkiani Ladero, C. Valle, M.T. Santos, Amor, Espírito Santo, Lousã &
J.C. Costa 1991
Comunidade que coloniza gretas rochosas largas do Divisório Português e do Arrabidense, com uma
distribuição termo a mesomediterrânica e sub-húmida a húmida ([Cos06]).
Na área de estudo este grupo vegetal não é muito frequente, mas encontra-se bem representado em locais
mais ou menos húmidos, em grandes fendas de paredes calcárias (Quadro 4.16), onde se destaca o Antirrhinum
linkianum (Figura 4.7).
Tal como na associação anterior, também esta comunidade tem correspondência ao Habitat 6110* da Rede
Natura 2000, sendo comum a principal ameaça, sucessão ecológica. Inclui como bioindicadores territoriais os
taxa: Dianthus cintranus subsp. barbatus, Sedum album e Sedum forsterianum.
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No quadro fitossociológico 4.16 destacam-se seis endemismos lusitânicos (Arabis sadina, Coincya monensis
subsp. cheiranthos, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Leucanthemum sylvaticum, Saxifraga cintrana e Silene
longicilia) que reforçam o estatuto prioritário do habitat referido em [Alf06].
Quadro 4.15: Phagnalo saxatilis-Dianthetum barbati C. Lopes, Pinto-Gomes, Lousã & Ladero in J.C. Costa,
C. Neto, C. Aguiar, J. Capelo, M.D. Espírito-Santo, J. Honrado, C. Pinto-Gomes, T. Monteiro-Henriques,
M. Sequeira & M. Lousã 2012
(Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani, Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati, Phagnalo-Rumicetea
indurati)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

4
330
0.25
95
W
25
21

3
337
0.15
70
SE
35
19

R
E
S
E
N
Ç
A
S

20

Características da associação e unidades superiores
Phagnalon saxatile
Dianthus cintranus subsp.
barbatus
Calendula suffruticosa subsp.
lusitanica
Antirrhinum linkianum
Linaria supina
Silene longicilia
Biscutella valentina

4

5

2

1

2

2

1

+

2

+
+
·
·

+
+
+
+

2
2
1
1

1
1
+
+
+
+

1
1
1
+
+
+

2
2
2
2
2
2

+

+

2

+
+

+
+

2
2

Companheiras
Origanum virens
Trifolium stellatum
Euphorbia segetalis
Bellis perennis
Briza maxima
Dactylis hispanica
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Ruta chalepensis
Sedum album

Outros taxa: Allium roseum + (1); Aristolochia paucinervis 1 (1); Calamintha nepeta + (1); Carlina racemosa + (1); Leontodon taraxacoides
subsp. longirostris + (2); Micromeria graeca 1 (2); Paronychia argentea + (1); Ruta montana 1 (2); Sedum sediforme + (1); Teucrium capitatum +
(1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Relva do Castelo, Bico da Vela, 39º11'53,8"N 09º03'33,2"W, 15-05-2016; 2 – Relva do
Castelo, Bico da Vela, 39º11'52,3"N 09º03'32,2"W, 10-06-2014.
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Quadro 4.16: Sileno longiciliae-Antirrhinetum linkiani Ladero, C. Valle, M.T. Santos, Amor, Espírito Santo,
Lousã & J.C. Costa 1991
(Calendulo lusitanicae-Antirrhinion linkiani, Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati, Phagnalo-Rumicetea
indurati)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

4
321
0.20
100
W
10
23

6
352
0.40
90
N
25
17

4
479
0.25
95
N
85
20

R
E
S
E
N
Ç
A
S

20

Características da associação e unidades superiores
Antirrhinum linkianum
Silene longicilia
Arabis sadina
Saxifraga granulata
Calendula suffruticosa subsp.
lusitanica
Rumex intermedius
Dianthus cintranus subsp.
barbatus
Biscutella valentina
Coincya monensis subsp.
cheiranthos
Saxifraga cintrana

4
3
·
·

4
1
+
+

4
2
1
+

3
3
2
2

+

+

·

2

+

·

+

2

·

r

+

2

·

·

+

1

·

·

+

1

·

+

·

1

2

+

+

3

+

1

1

3

1
+
·
1
+

+
+
1
+
·

+
+
+
·
+

3
3
2
2
2

+

+

·

2

Companheiras
Cheirolophus sempervirens
Avenula sulcata subsp.
occidentalis
Rubus ulmifolius
Dactylis hispanica
Asplenium adiantum-nigrum
Rubia peregrina
Leucanthemum sylvaticum
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus

Outros taxa: Anthyllis vulneraria subsp. maura + (1); Aristolochia paucinervis + (3); Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens + (3);
Brachypodium phoenicoides + (1); Calamintha nepeta 1 (1); Cichorium intybus 1 (1); Cistus salviifolius 1 (2); Clinopodium vulgare + (3);
Coronilla glauca + (1); Crepis capillaris + (1); Digitalis purpurea r (3); Euphorbia characias + (1); Euphorbia segetalis + (2); Ferula communis +
(1); Galium mollugo subsp. erectum 1 (3); Hedera helix subsp. helix 1 (3); Lonicera periclymenum subsp. hispanica + (3); Plantago lagopus +
(1); Pteridium aquilinum 1 (1); Sanguisorba ancistroides 1 (3); Scabiosa atropurpurea + (1); Sedum album + (3); Sedum forsterianum 2 (2);
Teucrium scorodonia + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Pragança, Joaninho, 39º11'24,3"N 09º03'49,7"W, 02-07-2014; 2 – Barreiro Pequeno,
39º11'53,1"N 09º03'05,7"W, 29-07-2014; 3 – A este da Salvé Rainha, 39º11'08,5"N 09º03'32,4"W, 10-06-2014.
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Figura 4.7: Pormenores do taxon Antirrhinum linkianum presente em Sileno longiciliae-Antirrhinetum linkiani.

V. Vegetação antropogénica, de orlas sombrias de bosques e megafórbicas
Va. Vegetação de influência antrópica
30. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen 1950 ex von Rochow 1951
Classe de vegetação nitrófila de porte e biomassa variáveis, frequentemente formada por grandes herbáceas,
cardos bienais ou perenes ou outras plantas de porte elevado, que se desenvolvem em solos profundos, mais
ou menos húmidos, nitrificados devido às atividades antrópicas ou à presença de gado. Apresenta uma
distribuição holártica ([CNA+12]).
Nesta classe identificaram-se uma subclasse, uma ordem, duas alianças e três associações.
Características no território: Cirsium vulgare, Daucus carota.
30B. Onopordenea acanthii Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 2002
Subclasse de vegetação nitrófila ou subnitrófila dominada por grandes cardos, bem como por outras plantas
bienais ou vivazes arrosetadas, características de solos perturbados, bermas de caminhos e estradas ou locais
de repouso de animais. Apresenta uma distribuição mediterrânica e eurosiberiana ([CNA+12]).
Características no território: Carduus tenuiflorus, Cichorium intybus, Reseda luteola, Verbascum virgatum.
30e. Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno1985
Ordem de vegetação ruderal nitrófila dominada por cardais e comunidades de ervas altas, própria de campos
de cultivo abandonados ou solos removidos por atividades humanas, com distribuição mediterrânica
([CNA+12]).
Características no território: Carlina corymbosa, Carthamus lanatus, Cynoglossum creticum, Echium
tuberculatum, Scolymus hispanicus.
30.6. Onopordion castellani Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco,
Loidi, Lousã & Penas 2002
[Onopordion nervosi Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez 1975]
Cardais mediterrânicos ocidentais que colonizam campos abandonados e culturas em solos secos profundos,
indiferentes edáficos, termo a mesomediterrânicos, que ocasionalmente alcançam o horizonte inferior do
andar supramediterrânico ([CNA+12]).
Características no território: Cynara humilis.
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30.6.1. Carlino hispanicae-Carthametum lanati Ladero, F. Navarro & C. J. Valle 1983 corr. Rivas-Martínez, T.E.
Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002
[Carlino corymbosae-Carthametum lanati Ladero, F. Navarro & C. J. Valle 1983]
Segundo J.C. Costa et al. ([CE-SA10]), este cardal subnitrófilo, silicioso, onde domina o Carthamus lanatus, é
mesomediterrânico e atinge o Divisório Português.
Na PPSM não é frequente nem atinge grande extensão. Foi observado apenas em três estações diferentes, em
margens de caminhos (Quadro 4.17), com passagem frequente de rebanhos.
Esta associação própria de biótopos alterados, com um elenco florístico relacionado com adulterações
antrópicas, não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
Quadro 4.17: Carlino hispanicae-Carthametum lanati Ladero, F. Navarro & C. J. Valle 1983 corr. Rivas-Martínez,
T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002
(Onopordion castellani, Carthametalia lanati, Onopordenea acanthii, Artemisietea vulgaris)
N.º de ordem
1
2
3
P
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

10
354
0.40
95
19

10
136
0.60
90
N
5
20

12
298
0.50
95
SW
10
30
23

R
E
S
E
N
Ç
A
S

Características da associação e unidades superiores
Carthamus lanatus
Carduus tenuiflorus
Carlina corymbosa
Scolymus hispanicus
Cichorium intybus
Daucus carota
Cirsium vulgare
Cynara humilis
Cynoglossum creticum
Reseda luteola

4
3
+
·
+
+
·
·
·
·

3
4
2
+
·
+
1
·
·
·

5
2
1
1
+
·
·
+
+
+

3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

2
2

2
1

+
1

3
3

2

·

+

2

·

2

+

2

·
1
1
1
1
·

1
·
·
·
·
+

1
1
+
+
+
+

2
2
2
2
2
2

Companheiras
Rubus ulmifolius
Galactites tomentosa
Hordeum murinum subsp.
leporinum
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Cirsium filipendulum
Trifolium repens
Bromus sterilis
Calamintha nepeta
Chamaemelum mixtum
Brachypodium phoenicoides
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Bromus hordeaceus
Origanum virens
Quercus coccifera
Trifolium campestre

+
+
+
·

·
·
·
+

+
+
+
+

2
2
2
2

Outros taxa: Borago officinalis + (3); Carlina racemosa + (2); Centranthus calcitrapae 1 (2); Digitalis purpurea + (3); Dittrichia viscosa 1 (2);
Echium plantagineum 1 (1); Erica lusitanica + (2); Euphorbia characias + (3); Genista tournefortii + (2); Helleborus foetidus + (3); Lavatera
cretica + (1); Mentha pulegium 1 (2); Parentucellia latifolia + (1); Picris echioides + (2); Plantago coronopus 1 (3); Ruta chalepensis + (3);
Scrophularia scorodonia 1 (1); Silybum marianum 1 (3); Teucrium scorodonia + (3); Ulex minor var. lusitanicus + (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Barreiro Pequeno, 39º11'54,0"N 09º03'04,7"W, 11-05-2014; 2 – Cercal, 39º13'32,8"N
09º00'23,2"W, 15-05-2016; 3 – Relva do Castelo, Bico da Vela, 39º11'57,6"N 09º03'27,5"W, 15-05-2016.

30.6.3. Galactito tomentosae-Cynaretum humilis Rivas Goday 1964 nom. inv. [Bourgaeo humilis-Galactitetum
tomentosae Rivas Goday 1964]
Presidida por Cynara humilis e Galactites tomentosa, esta comunidade silicícola encontra-se nos andares termo
a mesomediterrânico atingindo o supramediterrânico ([CE-SA10]).
Na área de estudo observa-se com frequência ao longo de caminhos, estradas e pastos com pastoreio
significativo. É de notar que os inventários realizados demonstram uma riqueza florística inferior às restantes
associações desta classe e têm orientação sempre sul, como demonstra o Quadro 4.18.
Esta comunidade não está incluída na Rede Natura 2000.
Quadro 4.18: Galactito tomentosae-Cynaretum humilis Rivas Goday 1964 nom. inv.
(Onopordion castellani, Carthametalia lanati, Onopordenea acanthii, Artemisietea vulgaris)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

25
322
0.40
90
S
2
9

40
84
0.40
100
S
2
18

20
122
0.50
90
S
2
14

R
E
S
E
N
Ç
A
S

13.7

Características da associação e unidades superiores
Cynara humilis
Galactites tomentosa
Cichorium intybus
Daucus carota
Scolymus hispanicus
Reseda luteola
Carlina corymbosa
Echium tuberculatum
Verbascum virgatum

5
3
·
·
1
·
·
·
+

5
2
+
+
·
·
+
·
·

4
3
1
1
+
1
·
+
·

3
3
2
2
2
1
1
1
1

1
1
·
+

+
·
+
1

·
+
1
·

2
2
2
2

Companheiras
Achillea ageratum
Arisarum simorrhinum
Dittrichia viscosa
Silybum marianum
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Chrysanthemum segetum
Rumex crispus

·
·

+
+

+
+

2
2

Outros taxa: Bellis perenis + (1); Carlina racemosa 1 (1); Centranthus calcitrapae + (2); Cerastium glomeratum 1 (2); Crepis vesicaria subsp.
taraxacifolia 1 (2); Euphorbia peplus + (2); Geranium molle + (2); Medicago polymorpha + (2); Mentha pulegium + (2); Pistacia lentiscus + (3);
Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus 1 (3); Rubus ulmifolius 1 (3); Stachys arvensis + (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – A norte do Casal do Chorão, 39º10'08,8"N 09º05'34,8"W, 07-02-2016; 2 – Casal do Vale
do Gato, 39º09'25,3"N 09º01'36,5"W, 09-04-2016; 3 – Puceteira, 39º10'39,9"N 09º01'08,5"W, 07-02-2016.

30.8. Bromo madritensis-Piptatherion miliacei O. Bolòs 1970 nom. mut.
[Bromo-Oryzopsion miliaceae O. Bolòs 1970; Hyperico perforati-Ferulion communis Vicente & Galán 2008]
Aliança que associa comunidades subnitrófilas, ricas em caméfitos e hemicriptófitos, que se desenvolvem em
entulhos, bermas de estradas e caminhos e terras agrícolas abandonadas, com distribuição mediterrânica
ocidental com influência atlântica ([CNA+12]).
Características no território: Dittrichia viscosa, Piptatherum miliaceum, Scabiosa atropurpureae.
30.8.3. Dittrichio viscosae-Piptatheretum miliacei A. & O. Bolòs ex O. Bolòs 1957 nom. mut.
[Inulo viscosae-Oryzopsietum miliacei O. Bolòs 1957]
De acordo com o referido em [CE-SA10], esta é uma comunidade viária e de campos agrícolas abandonados,
termomediterrânica, sub-húmida, formada principalmente por Dittrichia viscosa e Piptatherum miliaceum. Na
área de estudo estas características foram confirmadas e elaborou-se o Quadro 4.19, referente à associação.
Esta comunidade, tal como as duas anteriores, não está protegida.
Quadro 4.19: Dittrichio viscosae-Piptatheretum miliacei A. & O. Bolòs ex O. Bolòs 1957 nom. mut.
(Bromo madritensis-Piptatherion miliacei, Carthametalia lanati, Onopordenea acanthii, Artemisietea vulgaris)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

70
115
0.30
90
W
5
20

50
82
0.40
100
SE
3
29

40
112
0.50
90
W
40
22

R
E
S
E
N
Ç
A
S

23.7

Características da associação e unidades superiores
Dittrichia viscosa
Piptatherum miliaceum
Cichorium intybus
Reseda luteola
Carlina corymbosa
Scabiosa atropurpureae
Carduus tenuiflorus

4
1
+
+
·
·
·

4
2
+
·
+
+
·

5
2
1
1
+
+
+

3
3
3
2
2
2
1

1
1
+
+

1
+
1
+

+
+
+
+

3
3
3
3

Companheiras
Galactites tomentosa
Medicago polymorpha
Mentha pulegium
Centranthus calcitrapae
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Cistus crispus
Linum bienne
Trifolium repens
Cerastium glomeratum
Cynara humilis
Serapias lingua
Cistus salviifolius
Carlina racemosa
Reichardia intermedia
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Ulex minor var. lusitanicus

+
+
2
+
·
1
·
+
·

+
+
·
1
1
+
+
+
+

+
+
+
·
+
·
+
·
+

3
3
2
2
2
2
2
2
2

+

·

+

2

·

+

+

2

Outros taxa: Aristolochia paucinervis + (2); Arum italicum + (2); Briza minor + (2); Carex flacca 1 (2); Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 1 (2);
Genista tournefortii + (2); Genista triacanthos + (3); Geranium molle 1 (2); Holcus lanatus + (2); Juncus conglomeratus r (1); Lavatera cretica +
(1); Myosotis discolor subsp. dubia + (2); Plantago coronopus 1 (1); Plantago lagopus + (1); Pseudognaphalium luteo-album + (1); Raphanus
raphanistrum subsp. microcarpus + (2); Rubia peregrina 1 (3); Stachys arvensis + (2); Ulex airensis + (3).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – A norte de Cabanas do Chão, 39º08'47,1"N 09º02'48,7"W, 09-04-2016; 2 – Casal do
Vale do Gato, 39º09'24,0"N 09º01'37,4"W, 09-04-2016; 3 – Entre Cabanas de Torres e Cabanas do Chão, 39º08'51,9"N 09º02'49,9"W,
09-04-2016.

35. STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
Classe de vegetação nitrófila, antrópica, constituída por terófitos ou pequenos geófitos que povoam, durante
um período do ano, diversos meios ricos em matérias azotadas, nomeadamente áreas urbanas e agrícolas,
incluindo orla de caminhos, estradas e campos agrícolas. Com centro de dispersão holártica e irradiação
cosmopolita, consegue normalmente suportar a competição com outros tipos de vegetação vivaz ou anual de
grande biomassa ([CNA+12]).
Nesta classe enumeram-se uma subclasse, duas ordens, duas alianças, uma subaliança e três associações.
Características no território: Bromus hordeaceus, Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album,
Erodium malacoides, Filago pyramidata, Mercurialis ambigua, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum
nigrum, Sonchus oleraceus.
35B. Chenopodio-Stellarienea Rivas Goday 1955
Subclasse que reúne as comunidades de vegetação ruderal e viária, de distribuição holártica, de ótimo
ecológico mediterrânico com irradiação cosmopolita ([CNA+12]).
Características no território: Borago officinalis, Erodium moschatum, Rhagadiolus stellatus.
35d. Chenopodietalia muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 em. Rivas-Martínez 1977
Ordem de vegetação que agrupa comunidades de plantas anuais, acentuadamente nitrófilas, cosmopolitas,
preferencialmente com distribuição mediterrânica podendo alcançar áreas temperadas ou tropicais frias,
maioritariamente secas a semiáridas e termo a supramediterrânicas ([CNA+12]).
Características no território: Sisymbrium irio.
35.7. Chenopodion muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Aliança constituída por comunidades marcadamente nitrófilas, de ótimo ecológico mediterrânico com
irradiações eurosiberianas ([CNA+12]).
Características no território: Conyza sumatrensis.
35.7b. Malvenion parviflorae Rivas-Martínez 1978
Subaliança que reúne associações termo a mesomediterrânicas, semiáridas a sub-húmidas, que aparecem
após as chuvas outonais e invernais ([CNA+12]). Características no território: Lavatera cretica.
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35.7.7. Sisymbrio irionis-Lavateretum creticae (Mateo & M.B. Crespo 1988) Carretero & Aguilella 1995
Comunidade existente em solos muito nitrificados e compensados hidricamente, dominada por Lavatera
cretica, que se observa nos andares termo a mesomediterrânicos do Sul e Oeste da Península Ibérica
([CE-SA10]).
No território de estudo observou-se este grupo de vegetação associado a biótipos alterados pelo homem. Os
inventários foram realizados em solos removidos de áreas urbanas e agrícolas, junto a caminhos (Quadro 4.20),
onde o contacto com Anacyclo radiatae-Chrysanthemetum coronarii e Anacyclo radiatae-Hordeetum leporini foi
evidente.
Esta comunidade não desfruta de proteção legal.
Quadro 4.20: Sisymbrio irionis-Lavateretum creticae (Mateo & M.B. Crespo 1988) Carretero & Aguilella 1995
(Malvenion parviflorae, Chenopodion muralis, Chenopodietalia muralis, Chenopodio-Stellarienea,
Stellarietea media)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

40
143
1.00
100
25

100
173
1.20
100
W
5
27

R
E
S
E
N
Ç
A
S

26

Características da associação e unidades superiores
Lavatera cretica
Bromus sterilis
Sisymbrium irio
Sonchus oleraceus
Solanum nigrum
Chenopodium album
Senecio vulgaris
Borago officinalis
Bromus hordeaceus
Conyza sumatrensis
Erodium moschatum
Mercurialis ambigua
Sinapis arvensis

4
1
1
1
+
·
1
·
+
+
·
·
·

4
1
1
+
+
1
·
+
·
·
+
+
+

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

2

1
+
1
1
1
1
+

2
2
1
1
+
+
+

2
2
2
2
2
2
2

Companheiras
Rapistrum rugosum subsp.
linnaeanum
Urtica membranacea
Conium maculatum
Beta vulgaris subsp. cicla
Parietaria judaica
Galactites tomentosa
Galium aparine
Picris echioides
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Outros taxa: Centranthus calcitrapae + (1); Chrysanthemum coronarium var. coronarium 1 (2); Chrysanthemum coronarium var. discolor 1
(1); Crepis capillaris + (1); Dittrichia viscosa + (1); Epilobium tetragonum subsp. tetragonum + (2); Hirschfeldia incana 1 (1); Hordeum murinum
subsp. leporinum 1 (1); Leucanthemum sylvaticum + (2); Medicago polymorpha + (2); Papaver rhoeas + (1); Plantago major + (2); Poa trivialis
subsp. trivialis 1 (2); Ranunculus trilobus + (2); Reichardia intermedia + (1); Rumex crispus + (1); Rumex pulcher subsp. woodsii + (2);
Tropaeolum majus + (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Cabanas de Torres, 39º09'04,4"N 09º03'47,2"W, 09-04-2016; 2 – Pragança, Quinta
Senhora da Luz, 39º12'06,3"N 09º04'13,3"W, 09-04-2016.

35f. Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer & al. 1962 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,
Fernández-González & Loidi 1991
Ordem de ampla distribuição geográfica, formada por comunidades subnitrofílicas de floração primaveril que
se desenvolvem após as chuvas outonais, em meios modificados pelo homem, antrópicos, como margens de
caminhos. Apesar de se estender à Região Eurosiberiana regista o seu ótimo ecológico na Região Mediterrânica
([CNA+12]).
Características no território: Medicago polymorpha, Sisymbrium officinale.
35.14. Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 corr. O. Bolòs 1962
Aliança que integra vegetação viária da Região Mediterrânica ([CNA+12]).
Características no território: Anacyclus radiatus, Chrysanthemum coronarium var. coronarium, Chrysanthemum
coronarium var. discolor, Hirschfeldia incana, Hordeum murinum subsp. leporinum, Plantago lagopus, Rumex
pulcher subsp. woodsii.
35.14.1. Anacyclo radiatae-Chrysanthemetum coronarii (O. Bolòs & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978)
Cano-Ortiz, Pinto-Gomes, Estebán, Rodriguez-Torres, Goñi, de la Haza, Cano 2009
Tal como se refere em [CE-SA10] trata-se de uma associação calcícola viária, termomediterrânica, sub-húmida,
do Sudoeste da Península Ibérica cuja espécie directriz é Anacyclus radiatus, independentemente da variedade
presente. No território de estudo as duas variedades foram registadas e estão presentes no Quadro 4.21
(Figura 4.8).
Esta comunidade não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
Quadro 4.21: Anacyclo radiatae-Chrysanthemetum coronarii (O. Bolòs & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez
1978) Cano-Ortiz, Pinto-Gomes, Estebán, Rodriguez-Torres, Goñi, de la Haza, Cano 2009
(Hordeion leporini, Sisymbrietalia officinalis, Chenopodio-Stellarienea, Stellarietea media)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

20
136
0.75
100
W
3
17

20
143
0.80
100
23

12
207
0.50
95
NW
5
27

R
E
S
E
N
Ç
A
S

22.3

Características da associação e unidades superiores
Chrysanthemum coronarium
var. discolor
Sonchus oleraceus
Chrysanthemum coronarium

5

5

4

3

+
·

+
+

1
3

3
2
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var. coronarium
Bromus sterilis
Hirschfeldia incana
Hordeum murinum subsp.
leporinum
Medicago polymorpha
Plantago lagopus
Rumex pulcher subsp. woodsii
Anacyclus radiatus
Bromus hordeaceus
Borago officinalis
Erodium malacoides
Filago pyramidata
Rhagadiolus stellatus
Sisymbrium officinale

·
·

1
1

+
+

2
2

·

1

+

2

·
1
·
·
1
·
·
+
·
·

+
·
+
2
·
·
·
·
·
+

1
+
+
·
·
+
+
·
+
·

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
+
·
·
·
·
·

1
1
1
+
+
+
+

+
+
2
1
+
+
+

3
3
2
2
2
2
2

Companheiras
Avena barbata
Galactites tomentosa
Lavatera cretica
Parietaria judaica
Conium maculatum
Reichardia intermedia
Urtica membranacea

Outros taxa: Arundo donax + (3); Carduus marianus 1 (3); Carduus tenuiflorus + (3); Centranthus calcitrapae + (2); Chrysanthemum segetum 1
(1); Cichorium intybus + (1); Convolvulus arvensis + (1); Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia + (3); Echium plantagineum 1 (1); Foeniculum
vulgaris + (3); Galium aparine + (2); Lathyrus ochrus + (2); Linum bienne r (3); Lolium rigidum 1 (1); Nigella damascena r (2); Picris echioides +
(2); Plantago lanceolata + (3); Pteridium aquilinum r (3); Scandix pecten-veneris + (2); Scolymus hispanica + (1); Silene gallica 1 (1); Trifolium
campestre + (1); Trifolium resupinatum 1 (1); Vulpia geniculata 2 (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Puceteira, 39º10'48,9"N 09º01'13,0"W, 15-05-2016; 2 – Cabanas de Torres,
39º09'04,4"N 09º03'47,2"W, 09-04-2016; 3 – Entre o Cercal e Rocha Forte, 39º13'50,7"N 09º01'34,5"W, 15-05-2016.

Figura 4.8: Pormenores da associação Anacyclo radiatae-Chrysanthemetum coronarii.
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35.14.2. Anacyclo radiatae-Hordeetum leporini O. Bolòs & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978
Associação silícicola viária, termomediterrânica, sub-húmida, do Sudoeste da Península Ibérica em que são
comuns alguns terófitos como por exemplo Hordeum murinum subsp. leporinum, Anacyclus radiatus, Lolium
rigidum, Erodium moschatum, Bromus diandrus e Plantago lagopus ([CE-SA10]).
Na área de estudo esta associação encontrou-se, sempre, em biótopos perturbados em taludes e margens de
caminhos (Quadro 4.22).
Esta comunidade não tem correspondência com os habitats constantes na Rede Natura.
Quadro 4.22: Anacyclo radiatae-Hordeetum leporini O. Bolòs & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978
(Hordeion leporini, Sisymbrietalia officinalis, Chenopodio-Stellarienea, Stellarietea media)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

10
143
0.40
90
22

12
175
0.30
80
NW
2
25

R
E
S
E
N
Ç
A
S

23.5

Características da associação e unidades superiores
Hordeum murinum subsp.
leporinum
Anacyclus radiatus
Sonchus oleraceus
Medicago polymorpha
Bromus sterilis
Erodium moschatum
Borago officinalis
Chrysanthemum coronarium
var. coronarium
Chrysanthemum coronarium
var. discolor
Hirschfeldia incana
Plantago lagopus
Capsella bursa-pastoris

3

2

2

2
1
+
+
+
·

3
1
1
+
+
1

2
2
2
2
2
1

·

1

1

1

·

1

1
·
·

·
+
+

1
1
1

1
1
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

2
2
2
2
2
2

Companheiras
Dittrichia viscosa
Lavatera cretica
Beta vulgaris subsp. cicla
Conium maculatum
Galactites tomentosa
Urtica membranacea

Outros taxa: Avena barbata 1 (1); Centranthus calcitrapae + (1); Epilobium tetragonum subsp. tetragonum + (2); Euphorbia peplus + (2);
Fumaria muralis + (2); Galium aparine 1 (1); Lathyrus ochrus + (1); Parietaria judaica 1 (1); Picris echioides + (1); Plantago coronopus 1 (2);
Plantago major + (2); Pseudognaphalium luteo-album + (2); Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus + (1); Reichardia intermedia + (1);
Stachys arvensis + (2); Trifolium repens 1 (2); Trifolium resupinatum + (2).
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Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Cabanas de Torres, 39º09'04,4"N 09º03'47,2"W, 09-04-2016; 2 – Pragança, Quinta
Senhora da Luz, 39º12'06,1"N 09º04'12,2"W, 09-04-2016.

Vb. Vegetação de orlas sombrias de bosques e megafórbicas
36. GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969 Müller 1969
Classe de vegetação perene, predominantemente hemicriptófita, que coloniza orlas de bosques nitrificados e
de outras comunidades em biótopos semissombreados antrópicos, sobre solos ricos em matéria orgânica.
Característica de estações húmidas, onde a dessecação não existe ou é pouco acentuada, observa-se, na
maioria das vezes, em zonas chuvosas de macrobioclima temperado e também em territórios de
macrobioclima mediterrânico, particularmente em solos hidromórficos de linhas de água ([CNA+12] e
[P-GP-F05]).
Nesta classe identificaram-se duas ordens, duas alianças, uma subaliança, duas associações e uma
comunidade.
Características no território: Galium aparine, Urtica dioica.
36a. Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs & Müller 1969
Ordem de vegetação vivaz que integra comunidades escionitrófilas, que se desenvolvem sobre solos frescos e
ricos em matéria orgânica, nas orlas de bosques e bermas de muros e rochedos ([CNA+12] e [P-GP-F05]).
Características no território: Conium maculatum.
36.1. Galio-Alliarion petiolatae Oberdorfer & Lohmeyer in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi
& Seibert 1967
[Alliarion petiolatae Oberdorfer in Hejný in Holub, Moravec & Neuhäusl 1967]
Aliança que reúne comunidades humícolas hemicriptófitas, que colonizam as orlas florestais e a beira de
muros sombrios ([CNA+12]).
Características no território: Smyrnium perfoliatum.
36.1b. Smyrnienion olusatri Rivas Goday ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
Comunidades de ervas altas características das margens sombrias das florestas e encostas, termo a
mesomediterrânicas inferiores, termotemperadas submediterrânicas, cantabro-atlânticas e mediterrânicas
([CNA+12]).
Características no território: Smyrnium olusatrum, Urtica membranacea.
36.1.7. Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri A. & O. Bolòs in O. Bolòs & Molinier 1958
Comunidade mediterrânica onde predomina o Smyrnium olusatrum, que se observa nas margens e interior de
bosques nitrificados, bem como em locais sombrios e frescos ([CE-SA10]). Apresenta uma distribuição
mediterrânica ocidental ([Cos06]).
Na área de estudo, esta associação, dominada por Smyrnium olusatrum, observa-se em solos profundos, na
base de rochedos, nas margens e interior de bosques nitrificados (Quadro 4.23).
Esta comunidade é enquadrável no Habitat 6430 da Rede Natura 2000, mais concretamente no subtipo
6430pt1 e apresenta como bioindicadores, na região, Conium maculatum, Smyrnium olusatrum e Urtica dioica.
Em [Alf06] refere-se a redução das atividades rurais como uma ameaça a este habitat, pelo que como
orientação de gestão, adequada à PPSM, propõe a restauração de bosques higrófilos.
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Quadro 4.23: Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri A. & O. Bolòs in O. Bolòs & Molinier 1958
(Smyrnienion olusatri, Galio-Alliarion petiolatae, Galio aparines-Alliarietalia petiolatae, Galio-Urticetea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

P

10
661
0.50
50
19

10
645
0.50
85
NE
2
14

20
525
0.55
95
SE
5
16

30
302
1.00
100
N
10
23

R
E
S
E
N
Ç
A
S

18

Características da associação e unidades superiores
Smyrnium olusatrum
Urtica membranacea
Galium aparine
Conium maculatum
Urtica dioica

4
3
·
·
·

1
4
+
·
·

2
4
1
·
·

5
1
+
+
+

4
4
3
1
1

+

1

+

+

4

+
+
·
+

+
2
1
+

+
1
+
·

+
·
+
1

4
3
3
3

Companheiras
Calendula suffruticosa subsp.
lusitanica
Geranium molle
Sonchus oleraceus
Parietaria judaica
Rubus ulmifolius

Outros taxa: Anthyllis vulneraria subsp. maura + (1); Arum italicum r (2), + (4); Asparagus aphyllus + (4); Bellis perennis + (1); Biscutella
valentina + (1); Calamintha nepeta + (4); Calystegia sepium 1 (3); Carduus tenuiflorus + (1), + (2); Carex divulsa + (1); Carlina corymbosa + (4);
Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica 1 (1); Centranthus calcitrapae + (2), + (4); Convolvulus arvensis 1 (3); Crepis foetida + (1); Crepis
vesicaria subsp. taraxacifolia + (1); Epilobium tetragonum subsp. tournefortii + (2); Euphorbia peplus + (4); Hedera helix subsp. rhizomatifera 1
(3); Origanum virens + (1); Phalaris minor 1 (3); Piptatherum miliaceum + (1); Pistacia lentiscus + (4); Plantago lagopus + (1), + (3); Poa annua +
(2); Poa infirma + (2); Polypodium cambricum + (4); Pteridium aquilinum + (3), + (4); Reichardia intermedia 1 (1); Rubia peregrina + (4); Rumex
conglomeratus + (4); Rumex crispus 1 (1); Ruta chalepensis 1 (4); Salvia sclareoides + (4); Silybum marianum + (4); Sisymbrium officinale + (3);
Teucrium scorodonia + (4); Trifolium pratense + (3); Trifolium repens + (3).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – São João, 39º10'26,5"N 09º03'36,8"W, 24-05-2014; 2 – Nossa Senhora das Neves,
39º10'30,0"N 09º03'33,8"W, 11-05-2014; 3 – Arieiro, Serra, 39º10'43,3"N 09º03'13,0"W, 30-06-2015; 4 – Pragança, 39º11'47,9"N 09º03'33,6"W,
09-04-2016.

Comunidade de Smyrnium perfoliatum
É uma comunidade nitrófila, megafórbica, de fenologia invernal, onde domina o Smyrnium perfoliatum (Figura
4.9), que na PPSM se observou na base de taludes rochosos com solo e junto a zonas habitacionais em locais
sombrios e frescos (Quadro 4.24).
Esta comunidade é enquadrável no Habitat 6430 da Rede Natura 2000, integrando o subtipo 6430pt1, cujo
bioindicador é o Smyrnium olusatrum, aplicando-se as mesmas recomendações da associação anterior.
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Figura 4.9: Pormenores da comunidade de Smyrnium perfoliatum.
Quadro 4.24: Comunidade de Smyrnium perfoliatum
(Smyrnienion olusatri, Galio-Alliarion petiolatae, Galio aparines-Alliarietalia petiolatae, Galio-Urticetea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

10
443
0.50
90
N
5
17

12
528
0.75
90
NE
3
24

R
E
S
E
N
Ç
A
S

20.5

Características da associação e unidades superiores
Smyrnium perfoliatum
Galium aparine
Smyrnium olusatrum
Urtica membranacea

3
+
·
·

4
+
1
+

2
2
1
1

+

1

2

+
1

1
1

2
2

1

+

2

1

+

2

Companheiras
Dactylis hispanica subsp.
lusitanica
Geranium lucidum
Heracleum sphondylium
Lonicera periclymenum subsp.
hispanica
Rubus ulmifolius

Outros taxa: Arisarum simorrhinum 1 (2); Arum maculatum 1 (2); Bellis perennis 1 (2); Brachypodium sylvaticum 1 (2); Euphorbia characias 1
(1); Geranium purpureum 2 (1); Geum sylvaticum + (2); Hedera hibernica + (1); Helleborus foetidus + (1); Holcus mollis 1 (2); Hyacinthoides
hispanica 1 (2); Oenanthe crocata + (2); Polygonatum odoratum + (2); Ranunculus bulbosus subsp. aleae 1 (2); Reichardia intermedia + (1);
Rosmarinus officinalis + (1); Rumex crispus + (2); Rumex pulcher 1 (2); Sanguisorba ancistroides + (1); Silene longicilia + (1); Silene vulgaris 1
(2); Stachys germanica subsp. lusitanica + (1); Tamus communis + (2); Taraxacum duriense + (2); Teucrium scorodonia + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Cedros, Formoiro, 39º11'11,0"N 09º03'31,5"W, 24-05-2014; 2 – Arieiro, Centro de
Interpretação, 39º10'41,8"N 09º02'56,4"W, 15-04-2014.

206

CAPÍTULO 4. COBERTO VEGETAL

36b. Calystegietalia sepium Tüxen 1950 nom. mut.
[Convolvuletalia sepium Tüxen 1950]
Ordem de vegetação vivaz nitrófila, onde predominam hemicriptófitos helofíticos e escandentes. Coloniza
solos hidromórficos, geralmente encharcados das margens de locais com água estagnada ou de corrente lenta,
com uma distribuição eurosiberiana, mas também atinge locais da Região Mediterrânica ([CNA+12]).
Características no território: Epilobium hirsutum, Pulicaria dysenterica.
36.3. Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957
[Convolvulion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957, Senecionion fluviatilis Tüxen 1950 (art.8)]
Aliança constituída por comunidades mediterrânicas ricas em hemicriptófitos escandentes, que ladeam linhas
de água ([CNA+12]).
Características no território: Arundo donax, Calystegia sepium.
36.3.1. Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962
Comunidade que ocupa margens de ribeiras nitrificadas e campos agrícolas abandonados com alguma
humidade edáfica, apresentando uma distribuição eurosiberiana com incursões na Região Mediterrânica
([CE-SA10]).
Tal como se refere em [P-GP-F05], os canaviais de Arundini donacis-Convolvuletum sepium ganharam terreno
devido à intensa pressão humana nos habitats ribeirinhos, no ambiente climácico dos freixiais e dos choupais.
Este canavial frequente na PPSM, a baixas altitudes, observa-se em biótopos com água permanente ou
estiagem pouco acentuada, onde predomina o Arundo donax e vários elementos lianóides, existentes no
Quadro 4.25. Contacta frequentemente com outras associações higrófilas helofíticas, com vegetação aquática
e com juncais. Na maioria dos casos encontra-se em expansão devido ao abandono das terras, outrora
agricultadas nas proximidades das linhas de água.
Esta comunidade não está enquadrada na Rede Natura 2000.
Quadro 4.25: Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962
(Calystegion sepium, Calystegietalia sepium, Galio-Urticetea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

P

100
224
6.00
95
SW
15
28

80
116
5.00
100
N
5
25

100
147
6.00
100
SE
5
21

100
103
6.00
100
SW
5
18

100
148
8.00
100
NW
5
26

150
146
8.00
100
NW
5
28

R
E
S
E
N
Ç
A
S

24.3

Características da associação e unidades superiores
Arundo donax
Galium aparine
Calystegia sepium
Pulicaria dysenterica
Epilobium hirsutum

4
·
·
+
·

4
+
·
·
·

5
+
·
·
·

5
·
+
·
·

4
+
+
·
·

5
1
1
+
+

V
IV
III
II
I

2
2

+
2

1
2

2
1

1
·

2
1

V
V

Companheiras
Rubus ulmifolius
Smilax aspera var. altissima
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Parietaria judaica
Rubia peregrina
Dactylis hispanica
Oenanthe crocata
Ficus carica
Dorycnium rectum
Pteridium aquilinum
Smilax aspera var. aspera
Equisetum telmateia
Vinca difformis
Epilobium tetragonum subsp.
tetragonum
Lonicera periclymenum subsp.
hispanica
Picris echioides
Scrophularia scorodonia

+
+
+
·
·
·
·
2
·
·

·
1
+
+
·
·
+
1
·
·

+
1
+
·
1
·
·
·
·
·

1
·
·
+
+
1
2
·
1
1

1
+
+
2
+
1
·
·
1
1

2
+
+
+
1
+
2
1
+
+

V
V
V
IV
IV
III
III
III
III
III

+

·

·

+

·

+

III

+

+

+

·

·

·

III

+
·

·
+

·
+

+
·

·
+

+
·

III
III

Outros taxa: Apium nodiflorum 1 (4), + (5); Arum italicum + (1), + (5); Asparagus acutifolius + (2); Avenula sulcata subsp. occidentalis + (3);
Bryonia cretica subsp. dioica 2 (5); Calamintha nepeta + (2); Chamaemelum fuscatum + (1); Cichorium intybus + (3), + (5); Cistus psilosepalus +
(2); Conyza sumatrensis + (1), 1 (6); Crataegus monogyna r (2), + (3); Cytisus grandiflorus + (2); Euphorbia characias + (6); Ferula communis +
(1), + (3); Foeniculum vulgare + (3); Fraxinus angustifolia 2 (2); Hedera helix subsp. helix + (2), 2 (6); Hedera hibernica 1 (3); Heracleum
sphondylium + (5); Hirschfeldia incana + (1); Holcus lanatus + (3), + (4); Hypericum perfoliatum r (2); Ipomoea indica 2 (4); Lathyrus aphaca +
(1); Lathyrus ochrus 1 (1); Laurus nobilis 1 (5), 1 (6); Ornithogalum narbonense + (1); Osyris alba 2 (1), 1 (3); Phalaris coerulescens + (1), + (4);
Pimpinella villosa 1 (1); Poa trivialis subsp. sylvicola + (1), 1 (3); Populus alba 1 (3); Populus nigra 1 (3); Potentilla reptans + (1); Ranunculus
trilobus + (1); Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum + (1), + (5); Rorippa nasturtium-aquaticum + (5), + (6); Rosa canina 1 (1), + (5); Rosa
sempervirens 2 (2), 1 (4); Rumex crispus + (6); Ruscus aculeatus + (2); Salix atrocinerea 1 (2); Sambucus nigra + (5); Tamus communis 2 (2), 2
(6); Teucrium scorodonia + (2), + (6); Trifolium pratense + (5); Tropaeolum majus 1 (5), 1 (6); Ulex jussiaei + (2); Urtica membranacea 1 (1), + (5).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Tojeira, 39º11'07,5"N 09º04'58,2"W, 25-04-2014; 2 – Cercal, 39º13'43,2"N
09º00'09,5"W, 28-07-2014; 3 – Entre a Portela do Sol e Cabanas de Torres, 39º09'26,5"N 09º04'17,9"W, 29-07-2014; 4 – Avenal, 39º10'56,0"N
09º06'24,1"W, 30-07-2014; 5 – Riba Fria, 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W, 02-07-2014; 6 – Pragança, Barrocas, 39º11'52,1"N 09º04'20,3"W,
10-08-2015.

38. TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI Müller 1962
Classe de vegetação herbácea, perene, não nitrófila e humícola, presente na orla natural de bosques
climatófilos e dos seus mantos florestais ou pré-florestais, em posições semissombrias a sombrias. Distribui-se
por áreas tanto eurosiberianas como mediterrânicas chuvosas, termo a supratemperadas e termo a
supramediterrânicas ([CE-SA10] e [P-GP-F05]).
Dentro desta classe foram caracterizadas uma ordem, uma aliança, uma subaliança e duas associações.
Características no território: Agrimonia eupatoria, Calamintha nepeta, Campanula rapunculus, Clinopodium
vulgare, Lathyrus latifolius, Silene latifolia.
38a. Origanetalia vulgaris Müller 1962
[Melampyro-Holcetalia Passarge 1979]
Comunidades calcícolas ou mesoeutróficas, sobre solos ricos, que se distribuem por territórios centro
europeus, alpino-caucásicos, orocantábricos, temperados submediterrânicos e territórios centro ibéricos
([CE-SA10] e [P-GP-F05]).
Ordem única na Península Ibérica ([CNA+12]).
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38.2. Origanion virentis Rivas-Martínez & O. Bolòs in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Aliança que agrega comunidades termo a mesomediterrânicas de ombroclima seco a húmido, que orlam os
bosques ombrófilos, principalmente perenifólios, da classe Quercetalia ilicis [CE-SA10] e [P-GP-F05].
Características no território: Origanum virens.
38.2b. Stachyo lusitanicae-Cheirolophenion sempervirentis Capelo 1996
Subaliança que reúne as comunidades das orlas termo a mesomediterrânicas inferiores, neutro-acidófilas a
basófilas, típicas de solos descalcificados ([CE-SA10] e [P-GP-F05]).
Recentemente, em [Cap15], refere-se que se distribui pelo Sudoeste da Península Ibérica (Espanha e Portugal)
e constitui, entre outras, as orlas de formações boscosas da Quercion broteroi. Propõe também uma nova
designação e uma nova unidade tipológica para este grupo de vegetação: Stachyo lusitanicae-Cheirolophion
sempervirentis (Capelo 1996) Capelo in J.C. Costa, C. Neto, C. Aguiar, J. Capelo, M.D. Espírito-Santo, J. Honrado,
C. Pinto-Gomes, T. Monteiro-Henriques, M. Sequeira & M. Lousã 2012.
Características no território: Cheirolophus sempervirens, Stachys germanica subsp. lusitanica.
38.2.6. Leucanthemo sylvatici-Cheirolophetum sempervirentis J.C. Costa, Ladero, T.E. Díaz, Lousã, Espírito
Santo, Vasconcellos, Monteiro & Amor 1993
Comunidade calcícola do Divisório Português e Arrabidense, termo a mesomediterrânica, sub-húmida a
húmida, dominada pelo Cheirolophus sempervirens, característica das orlas sombrias do Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi ([CE-SA10]).
Esta associação calcícola que foi observada em quatro locais, como expressa o Quadro 4.26, com Cheirolophus
sempervirens e Leucanthenum sylvaticum, representa a orla herbácea dos carvalhais Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi.
Esta comunidade não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
Quadro 4.26: Leucanthemo sylvatici-Cheirolophetum sempervirentis J.C. Costa, Ladero, T.E. Díaz, Lousã,
Espírito Santo, Vasconcellos, Monteiro & Amor 1993
(Stachyo lusitanicae-Cheirolophenion sempervirentis, Origanion virentis, Origanetalia vulgaris,
Trifolio medii-Geranietea sanguinei)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

P

20
354
0.40
95
E
15
16

12
321
0.40
90
W
10
22

16
309
0.50
95
NW
20
30

20
277
0.50
90
S
5
30

R
E
S
E
N
Ç
A
S

24.5

Características da associação e unidades superiores
Cheirolophus sempervirens
Origanum virens
Leucanthenum sylvaticum
Agrimonia eupatoria
Lathyrus latifolius
Clinopodium vulgare
Calamintha nepeta

4
2
2
1
1
1
·

4
1
2
+
·
·
+

4
2
1
+
+
+
+

4
1
1
+
+
+
+

4
4
4
4
3
3
3
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Stachys germanica subsp.
lusitanica
Campanula rapunculus
Silene latifolia

·

r

+

+

3

·
·

+
·

r
·

·
+

2
1

1
1
+
·
·
·
+
·
+

+
+
+
1
1
1
1
+
·

1
1
+
2
1
+
+
+
+

2
1
+
+
+
+
·
1
+

4
4
4
3
3
3
3
3
3

+

+

+

·

3

Companheiras
Teucrium scorodonia
Salvia sclareoides
Rubia peregrina
Coronilla glauca
Rubus ulmifolius
Antirrhinum linkianum
Brachypodium phoenicoides
Silene longicilia
Achillea ageratum
Anthyllis vulneraria subsp.
maura

Outros taxa: Asparagus aphyllus + (3), + (4); Bituminaria bituminosa + (3), + (4); Brachypodium sylvaticum + (4); Centaurea sphaerocephala
subsp. lusitanica + (1); Crepis capillaris r (2); Dactylis hispanica subsp. hispanica + (2), + (4); Digitalis purpurea + (4); Euphorbia characias + (2),
+ (4); Ferula communis + (2), r (3); Galium molugo subsp. mollugo 1 (3); Genista tournefortii + (1), + (3); Hedera helix subsp. helix 1 (3); Holcus
lanatus + (4); Hypericum perforatum + (3); Laurus nobilis + (4); Nothobartsia asperrima 1 (1); Phillyrea latifolia + (4); Picris echioides + (4);
Prunella vulgaris + (1); Prunus spinosa + (3); Pteridium aquilinum 1 (2), 1 (3); Pulicaria odora + (4); Rhamnus alaternus subsp. alaternus + (3);
Sanguisorba ancistroides + (3); Sanguisorba hybrida + (4); Scabiosa atropurpurea + (2); Viburnum tinus + (4).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Entre o Barreiro Pequeno e a Lagoa, Vais Cortiços, 39º11'48,1"N 09º02'48,6"W,
01-07-2014; 2 – Pragança, Joaninho, 39º11'24,3"N 09º03'49,7"W, 06-07-2015; 3 – Pragança, Joaninho, 39º11'26,2"N 09º03'51,6"W,
02-07-2014; 4 – Furadouro, 39º11'09,7"N 09º01'47,2"W, 30-07-2014.

38.2.10. Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis (Capelo 1996) Capelo & J.C. Costa in J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2002
[Clinopodio villosae-Origanetum virentis Rivas-Martínez & O. Bolòs in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &
Penas 1984 helleboretosum foetidi Capelo 1996]
Associação siliciosa, termo a mesomediterrânica, sub-húmida a húmida, dominada pelo Origanum virens, que
ocorre no Divisório Português nas orlas sombrias do Asparago aphylli-Quercetum suberis e mais raramente no
Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi ([CE-SA10]).
Esta associação (Quadro 4.27), dominada por Origanum virens acompanhado de Stachys germanica subsp.
lusitanica (Figura 4.10), observa-se, segundo informação citada em [CE-SA10], nas orlas sombrias do Asparago
aphylli-Quercetum suberis e mais raramente no Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi. Os inventários realizados
no território não confirmam a proposta apresentada, na obra citada, para solos calcários cársicos, onde para a
orla do Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae, se propõe a variante de Anthyllis maura, na qual a Anthyllis
maura, a Salvia sclareoides e a Euphorbia characias são diferencias e estão ausentes o Teucrium scorodonia e a
Agrimonia eupatoria.
Esta comunidade não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
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Quadro 4.27: Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis (Capelo 1996) Capelo & J.C. Costa in J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2002
(Stachyo lusitanicae-Cheirolophenion sempervirentis, Origanion virentis, Origanetalia vulgaris,
Trifolio medii-Geranietea sanguinei)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

8
176
0.45
90
NW
70
19

8
364
0.30
75
SE
30
25

12
309
0.40
90
NW
20
21

16
270
0.35
75
26

12
371
0.40
95
W
10
23

R
E
S
E
N
Ç
A
S

22.8

Características da associação e unidades superiores
Origanum virens
Calamintha nepeta
Stachys germanica subsp.
lusitanica
Cheirolophus sempervirens
Agrimonia eupatoria
Campanula rapunculus
Clinopodium vulgare
Lathyrus latifolius
Silene latifolia

4
2

3
1

4
+

4
+

5
3

V
V

·

2

2

+

+

IV

·
·
·
·
·
·

·
·
+
+
·
·

2
+
+
+
+
·

+
+
·
·
+
+

+
+
+
+
·
+

III
III
III
III
II
II

+

+

·

+

2

IV

1
·
+
·

+
+
+
+

1
1
·
·

·
+
r
+

+
+
+
2

IV
IV
IV
III

·

1

·

1

+

III

+
·
r

·
·
+

+
+
·

·
+
+

+
+
·

III
III
III

Companheiras
Dactylis hispanica subsp.
hispanica
Salvia sclareoides
Leucanthenum sylvaticum
Euphorbia characias
Antirrhinum linkianum
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Daucus carota
Teucrium scorodonia
Carlina corymbosa

Outros taxa: Achillea ageratum + (3); Andryala integrifolia + (5); Anthemis canescens 1 (2); Asparagus aphyllus 1 (1), + (3); Avenula sulcata
subsp. occidentalis + (4); Bituminaria bituminosa 1 (1), + (4); Brachypodium phoenicoides 1 (1), + (3); Celtica gigantea 1 (2); Centaurium
erythraea subsp. grandiflorum + (5); Centranthus calcitrapae + (2); Cichorium intybus + (2), + (4); Coronilla glauca + (3); Crepis vesicaria subsp.
taraxacifolia + (5); Echium tuberculatum + (2); Euphorbia segetalis + (5); Ferula communis + (2); Foeniculum vulgare + (1); Hedera helix subsp.
helix + (3); Hypericum perforatum r (4), + (5); Klasea baetica subsp. lusitanica + (4); Lathyrus hirsutus 1 (1), + (3); Lythrum junceum + (1); Melica
minuta subsp. arrecta + (4); Nothobartsia asperrima 1 (1); Ononis spinosa subsp. spinosa 1 (1); Picris echioides + (1); Prunella vulgaris + (1), 1
(5); Pteridium aquilinum + (3); Rhamnus alaternus subsp. alaternus + (2), + (4); Rubia peregrina + (3); Rubus ulmifolius + (4), + (5); Rumex
acetosa 1 (2); Sanguisorba ancistroides r (1), + (2); Sedum forsterianum + (2), + (4); Silene longicilia + (3), + (4); Smilax aspera var. aspera + (4);
Smyrnium perfoliatum + (2); Tamus communis + (4); Teucrium capitatum 2 (2); Thapsia villosa + (2); Ulex airensis + (1).
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Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Entre o Carvalhal e a Tojeira, 39º11'27,3"N 09º05'00,6"W, 30-07-2014; 2 – Fonte da
Pipa, 39º11'15,2"N 09º03'54,0"W, 24-05-2014; 3 – Pragança, Joaninho, 39º11'26,2"N 09º03'51,6"W, 02-07-2014; 4 – Furadouro, 39º11'11,7"N
09º01'50,7"W, 10-06-2014; 5 – Malveiro, 39º12'08,8"N 09º01'56,0"W, 29-07-2014.

Figura 4.10: Pormenores dos taxa Origanum virens e Stachys germanica subsp. lusitanica presentes em Stachyo
lusitanicae-Origanetum virentis.

VII. Vegetação pratense
VIIa. Arrelvados terofíticos
40. TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-artínez 1963 em.
Rivas-Martínez 1978 nom. mut.
[Helianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978]
Classe de vegetação indiferente à natureza química do substrato, de fraca cobertura, constituída por terófitos
primaveris e do princípio do verão, de pequeno tamanho e de carácter xerofílico. Coloniza biótopos não
nitrificados e sem hidromorfia, pobres em matéria orgânica não humificada. Apresenta uma distribuição
mediterrânica em bioclima termo a oromediterrânico inferior xérico e pluviestacional, consegue atingir os
territórios eurosiberianos e termo a supratemperados submediterrânicos ou estépicos ([CNA+12]).
Nesta classe caracteriza-se uma ordem, uma aliança e uma associação e propõe-se uma nova associação, no
âmbito deste trabalho.
Características no território: Arenaria conimbricensis, Briza maxima, Crucianella angustifolia, Crupina vulgaris,
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris, Medicago minima, Petrorhagia nanteuilii, Trifolium campestre,
Trifolium stellatum.
40c. Brachypodietalia distachyi Rivas-Martínez 1978
[Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978]
Ordem de vegetação que agrega comunidades terofíticas e alcalinas, que se desenvolve na primavera,
tornando-se seca durante o verão. Prospera em solos ricos, calcários, argilosos, gessícolas, dolomíticos,
serpentinícolas, máficos ou não, mas superficialmente eutróficos, de distribuição mediterrânica e
eurosiberiana meridional ([CNA+12]).
Características no território: Ammoides pusilla, Brachypodium distachyon, Bupleurum gerardi, Euphorbia exigua,
Linum strictum.
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40.8. Brachypodion distachyi Rivas-Martínez 1978 nom. mut.
[Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978]
Aliança que reúne associações de terófitos basófilos e calcícolas, termo a supramediterrânicas
pluviestacionais, ou termo a mesotemperadas, maioritariamente submediterrânicas, que se desenvolvem em
solos calcários, argilosos ([CNA+12]).
Características no território: Velezia rigida.
40.8.1. Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi Espírito Santo & Capelo in J.C. Costa, Capelo, Espírito
Santo & Lousã 2002 corr. Espírito Santo, Capelo, J.C. Costa & Aguiar in Aguiar, J.C. Costa, Capelo, Amado,
Honrado, Espírito Santo & Lousã 2003
[Anthyllido gandogeri-Brachypodietum distachyi Espírito Santo & Capelo in J.C. Costa, Capelo, Espírito Santo &
Lousã 2002]
De acordo com [CE-SA10], esta é uma comunidade terofítica de solos argilosos, pouco profundos, derivados de
calcários cársicos, mesomediterrânica, sub-húmida a húmida, em que Anthyllis lusitanica é a espécie directriz.
Refere, ainda, que ocorre no Maciço Estremenho e é subserial do Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae.
Na área de estudo não se encontra Anthyllis lusitanica, contudo considera tratar-se da mesma associação
devido às restantes particularidades e presença das outras plantas características (Quadro 4.28).
Esta comunidade está enquadrada no Habitat 6220* da Rede Natura 2000, mais concretamente no 6220pt1*,
tendo um estatuto de prioritário. Como bioindicadores territoriais possui as espécies Brachypodium distachyon
e Linum strictum. Segundo [Alf06], o grau de degradação deste habitat pode ser avaliado pela, menor ou maior,
presença de plantas das classes Stellarietea mediae, Cisto-Lavanduletea e Rosmarinetea officinalis (Habitat
5330pt7). No elenco florístico da PPSM, inventariaram-se 34 taxa característicos da classe Stellarietea mediae,
dos quais apenas dois (Euphorbia pterococca e Viola arvensis) integram o quadro seguinte; da classe Cisto-Lavanduletea, em três plantas características, só se destacou a Orchis mascula subsp. olbiensis. Dos 32 taxa
que caracterizam o Habitat 5330pt7 apenas um (Helianthemum apenninum) se encontra no quadro
fitossociológico referido. Assim, para um universo de 69 plantas, unicamente quatro taxa ocorrem e com pouca
expressão, nos inventários efetuados, o que parece indicar que o habitat está em bom estado de conservação.
Quadro 4.28: Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi Espírito Santo & Capelo in J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2002 corr. Espírito Santo, Capelo, J.C. Costa & Aguiar in Aguiar, J.C. Costa, Capelo,
Amado, Honrado, Espírito Santo & Lousã 2003
(Brachypodion distachyi, Brachypodietalia distachyi, Tuberarietea guttatae)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

10
556
0.20
90
N
3
26

12
613
0.30
100
W
10
25

R
E
S
E
N
Ç
A
S

25.5

Características da associação e unidades superiores
Brachypodium distachyon
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Arenaria conimbricensis

4

4

2

2

1

2

+

1

2
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Briza maxima
Euphorbia exigua
Crupina vulgaris
Trifolium stellatum
Ammoides pusilla
Linum strictum
Trifolium campestre
Crucianella angustifolia

+
1
+
·
·
·
·
r

1
+
r
1
+
+
+
·

2
2
2
1
1
1
1
1

+
2

2
+

2
2

+

1

2

+
+

+
+

2
2

Companheiras
Avena barbata
Tuberaria guttata
Dactylis hispanica subsp.
lusitanica
Aceras anthropophorum
Helianthemum apenninum

Outros taxa: Anthyllis vulneraria subsp. maura 1 (1); Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 1 (2); Biarum arundanum + (1); Brachypodium
phoenicoides 1 (2); Carduus lusitanicus subsp. broteroi + (2); Carex halleriana + (1); Centaurea pullata + (2); Eryngium dilatatum 1 (2);
Euphorbia pterococca + (1); Koeleria vallesiana r (1); Ophrys lutea + (1); Orchis mascula subsp. olbiensis + (1); Plantago bellardii 1 (1);
Plantago serraria + (2); Poa bulbosa + (1); Pulicaria odora + (2); Salvia sclareoides + (2); Sedum album 1 (1); Sedum forsterianum 1 (1);
Teucrium capitatum + (2); Thapsia minor + (1); Tolpis barbata + (2); Urginea maritima + (1); Viola arvensis + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Moloiço, 39º11'04,4"N 09º03'29,5"W, 15-04-2014; 2 – São João, Relva das
Cambalhotas, 39º10'21,2"N 09º03'46,6"W, 25-05-2014.

40.8.7. Arenario conimbricensis-Senecietum minuti ass. nova hoc loco
Associação caracterizada pela presença dos terófitos Senecio minutus e Arenaria conimbricensis (Figura 4.11),
que se desenvolve sobre solos esqueléticos calcários descarbonatados, bem drenados e pobres em matéria
orgânica (Quadro 4.29).
Na PPSM, no início da primavera, constitui áreas de vegetação pouco densa e baixa, dominadas pelo amarelo
do Senecio minutus, que coloniza, geralmente, zonas rochosas com pouco solo.

Figura 4.11: Pormenor da associação Arenario conimbricensis-Senecietum minuti com Arenaria conimbricensis e
Senecio minutus.
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Esta comunidade é enquadrável no Habitat 6220*, subtipo 6220pt1*, da Rede Natura 2000, estando marcada
pela presença dos bioindicadores Brachypodium distachyon e Velezia rigida. As principais ameaças, neste tipo
de habitats, prendem-se com o pisoteio e com o avanço progressivo de formações arbustivas, devendo ser
feito o seu controlo ([Alf06]).
Importa ainda referir que o Senecio minutus é um taxon calcícola que se encontra na Serra de Montejunto em
pequenos núcleos dispersos, principalmente em cascalheiras, sítios secos e pedregosos. Não sendo endémica
nem estando identificada como rara nem ao abrigo da legislação em vigor, deverá ser feito um controlo da
população para melhor se conhecer a evolução do núcleo populacional.
Quadro 4.29: Arenario conimbricensis-Senecietum minuti ass. nova hoc loco
(Brachypodion distachyi, Brachypodietalia distachyi, Tuberarietea guttatae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

P

2
356

3
331

3
443

2
638

3
375

2
632

0.15
70
N
20

0.15
75
W
45

0.15
80
W
50

0.10
85
N
20

0.10
75
E
40

0.10
80
SW
20

24

28

23

23

20

32

R
E
S
E
N
Ç
A
S

25

Características da associação e unidades superiores
Senecio minutus
Arenaria conimbricensis
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Brachypodium distachyon
Euphorbia exigua
Velezia rigida
Medicago minima
Petrorhagia nanteuilii
Bupleurum gerardi
Companheiras

4
1

4
1

4
·

4
3

3
2

4
2

V
V

+

+

1

+

·

+

V

·
·

2
·
·

·

+
·
·

2
2
·
·
·
·

·

r
·
·
·

+
·
·
·
·
·

+
+
1
+
·

1
+
·
+
+

III
III
III
II
II
I

Sedum album
Centranthus calcitrapae
Ranunculus ollissiponensis
Biscutella valentina
Ceterach officinarum
Geranium purpureum
Linaria caesia
Calendula suffruticosa subsp.
lusitanica
Saxifraga cintrana
Antirrhinum linkianum
Galium lucidum subsp. lucidum
Sedum sediforme
Sherardia arvensis

2
1
+
2
1
+
+

2
1
+
1
+
1
1

1
+
·
+
·
·
+

+
1
+
·
·
·
·

1
+
1
·
+
+
+

1
+
+
+
+
+
·

V
V
V
IV
IV
IV
IV

·

+

+

+

·

+

IV

+
2
1
1
·

·
2
2
+
·

·
1
2
·
·

+
·
·
·
1

+
·
·
·
1

+
·
·
1
+

IV
III
III
III
III
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Smilax aspera var. aspera
Lactuca viminea
Rumex intermedius
Sanguisorba ancistroides
Tolpis barbata

+
+
·
+
·

1
·
·
+
·

1
1
·
·
+

·
·
+
+
·

·
+
+
·

·
·
+
·

III
III
III
III

r

+

III

Outros taxa: Aceras anthropophorum + (2), r (4); Anthyllis vulneraria subsp. maura + (4), + (6); Arabis sadina + (2); Aristolochia paucinervis +
(4); Asplenium adiantum-nigrum + (2); Blackstonia perfoliata + (2); Brachypodium sylvaticum + (2); Calamintha nepeta + (1); Calendula
arvensis + (4), + (6); Carex distachya + (3); Coronilla glauca + (3); Dactylis hispanica subsp. hispanica + (5); Dianthus cintranus subsp. barbatus
+ (6); Euphorbia nicaeensis + (2); Galium verrucosum + (3); Gladiolus illyricus r (6); Helianthemum apenninum + (4), + (6); Hyacinthoides
hispanica + (1); Leuzea conifera r (6); Lonicera etrusca + (3); Melica minuta subsp. arrecta + (1), + (2); Molineriella laevis 1 (4), 1 (6); Orchis
mascula subsp. olbiensis + (1); Origanum virens + (2), + (3); Ornithogalum orthophyllum + (4); Parentucellia viscosa + (5); Phagnalon saxatile 1
(1); Plantago afra + (4), 1 (6); Plantago bellardii 1 (5), + (6); Polypodium cambricum + (2), + (6); Polypodium interjectum + (1); Rhamnus
alaternus subsp. alaternus r (2), + (3); Rubia peregrina 1 (3), + (6); Rumex bucephalophorus subsp. gallicus + (2); Sedum forsterianum 1 (4), +
(6); Silene longicilia + (3); Silene scabriflora + (6); Umbilicus rupestris + (3), + (4).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Barreiro Pequeno, Ana Paula, 39º11'53,9"N 09º03'18,4"W, 25-04-2014; 2 – Barreiro
Pequeno, 39º11,0'57,8"N 09º03'10,8"W, 20-04-2015; 3 – Vale da Ramada, 39º10,'29,9"N 09º04'09,3"W, 20-04-2015; 4 – Nossa Senhora das
Neves, 39º10'32,3"N 09º03'41,6"W, 11-05-2014; 5 – Barreiro Pequeno, Ana Paula, 39º11'47,4"N 09º03'10,4"W, 15-04-2014; 6 – São João,
Relva das Cambalhotas, 39º10'22,8"N 09º03'35,6"W, 25-05-2014.

VIIb. Prados e pastagens vivazes xerofíticas e mesofíticas
41. FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadăc 1944
Classe de vegetação antrópica mesofítica ou ligeiramente xerofítica, dominada por hemicriptófitos, que
coloniza solos geralmente profundos, ricos em nutrientes e sem hidromorfia temporal e com uma distribuição
medio europeia e mediterrânica ([CNA+12]).
Nesta classe caracterizaram-se uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Aceras anthropophorum, Anacamptis pyramidalis, Centaurium erythraea subsp.
grandiflorum, Sanguisorba minor.
41b. Brachypodietalia phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934
Ordem que integra comunidades próprias de solos profundos, alcalinos ou neutros, mediterrânicos ocidentais,
alpinos e pirenaicos, dominadas por Brachypodium phoenicoides ([CNA+12]).
Características no território: Allium roseum, Brachypodium phoenicoides, Ferula communis, Galium lucidum,
Gladiolus illyricus, Hypericum perfoliatum, Hypericum perforatum, Mantisalca salmantica.
41.2. Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934
Aliança que integra arrelvados meso a supramediterrânicos, oceânicos, sobre solos argilosos profundos
([CNA+12]).
Características no território: Narcissus obesus, Salvia sclareoides.
41.2.1. Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1955
Arrelvado calcícola, termo a mesomediterrânico, sub-húmido, dominado por Brachypodium phoenicoides
característico do Divisório Português e Arrabidense ([Cos06]). É subserial dos carvalhais de Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi e dos azinhais de Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae ([Gas03]).
Na PPSM, como mostra o Quadro 4.30, esta associação foi observada em diversos locais com altitudes variadas
e, com base no seu elenco florístico, foi possível destacar a presença de géneros da família Orchidaceae.
Contudo, sabe-se que nestes locais existe uma maior profusão de orquídeas que não está expressa nos
inventários, devido às datas de realização dos mesmos.
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Esta comunidade está enquadrada no Habitat 6210* da Rede Natura 2000, *Arrelvados vivazes calcícolas e
xerófilos, frequentemente ricos em orquídeas. O bioindicador dominante deste habitat é o Brachypodium
phoenicoides, realçando-se a presença de várias orquídeas, como já referido. Pensa-se que na PPSM deve ter
estatuto de prioritário na medida em que, segundo [Alf06], se cumpre, pelo menos, um dos seguintes critérios:
composição rica em orquídeas (mais de 4 espécies) ou presença de uma população importante (mais de 20
indivíduos).
Considera-se que, atendendo a [Alf06], as principais ameaças a este habitat, na área de estudo, passam pela
progressão sucessional, tendo como orientações de gestão o controlo dessa sucessão através do corte e do
pastoreio extensivo por gado ovino, sendo também aconselhado o fogo controlado ou prescrito.
Quadro 4.30: Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1955
(Brachypodion phoenicoidis, Brachypodietalia phoenicoidis, Festuco-Brometea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

15
525
0.45
100
NW
15
22

25
344
0.65
90
NE
15
25

25
339
0.60
80
N
5
23

30
555
0.50
90
S
5
31

20
235
0.50
100
E
15
22

R
E
S
E
N
Ç
A
S

24.6

Características da associação e unidades superiores
Brachypodium phoenicoides
Hypericum perforatum
Sanguisorba minor
Centaurium erythraea subsp.
grandiflorum
Ferula communis
Anacamptis pyramidalis
Gladiolus illyricus
Mantisalca salmantica
Narcissus obesus
Allium roseum
Salvia sclareoides
Aceras anthropophorum
Galium lucidum
Hypericum perfoliatum

5
·
·

4
+
+

5
+
+

4
·
+

5
1
·

V
III
III

+

+

+

·

·

III

·
·
·
·
+
·
r
·
·
·

·
·
·
·
·
·
+
·
·
·

·
·
+
+
·
·
·
·
·
·

+
1
·
·
+
+
·
2
+
·

1
+
+
+
·
r
·
·
·
+

II
II
II
II
II
II
II
I
I
I

2

·

2

2

1

IV

+
r
+
+
·

·
+
1
·
+

1
·
·
+
+

+
+
+
·
+

1
+
·
+
·

IV
IV
III
III
III

Companheiras
Dactylis hispanica subsp.
hispanica
Origanum virens
Euphorbia characias
Cistus salviifolius
Achillea ageratum
Rubia peregrina
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Outros taxa: Aetheorhiza bulbosa 1 (4); Agrimonia eupatoria 1 (3), + (5); Anemone palmata + (4); Anthyllis vulneraria subsp. maura + (2), 2 (4);
Antirrhinum linkianum 1 (4), + (5); Arisarum simorrhinum 2 (4), 1 (5); Aristolochia paucinervis + (2); Arrhenatherum album var. album 1 (4);
Barlia robertiana + (4); Bellis sylvestris + (2); Biarum arundanum 1 (4); Calamintha nepeta + (2), + (5); Carex flacca + (2); Carlina corymbosa +
(5); Celtica gigantea + (4); Cistus crispus 1 (2); Clinopodium vulgare + (1), + (4); Cynara humilis 1 (5); Cynoglossum clandestinum + (5); Daphne
gnidium + (2), + (4); Daucus carota + (1), + (3); Dittrichia viscosa 2 (5); Echium tuberculatum + (3); Eryngium dilatatum r (1), + (3); Foeniculum
vulgare 1 (5); Genista tournefortii + (1); Genista triacanthos 1 (2); Hedera helix subsp. rhizomatifera + (1); Helleborus foetidus r (1), + (2); Holcus
lanatus 1 (3); Holcus mollis + (3); Melica minuta subsp. arrecta + (2); Orchis mascula subsp. olbiensis r (2), + (4); Phalaris minor + (1); Plantago
coronopus + (3); Plantago lagopus + (2); Plantago lanceolata + (3); Prunella vulgaris + (3); Pteridium aquilinum + (1), + (3); Quercus coccifera +
(1), + (2); Quercus x airensis + (2), + (4); Rhamnus alaternus subsp. alaternus r (1), + (4); Rosmarinus officinalis 2 (2), + (4); Sanguisorba
ancistroides + (2); Sedum forsterianum + (1); Silene latifolia r (1), + (4); Silene vulgaris + (4); Smilax aspera var. aspera + (2); Stachys germanica
r (1); Thapsia villosa 1 (4); Ulex airensis + (3); Ulex jussiaei + (3); Verbena officinalis + (3), + (5).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Arieiro, Serra, 39º10'41,3"N 09º03'13,9"W, 30-06-2014; 2 – Pragança, Barronco da
Areia, 39º11'43,9"N 09º03'24,4"W, 25-04-2014; 3 – Fontainhas, 39º12'07,7"N 09º01'20,6"W, 06-07-2015; 4 – Moloiço, 39º11'03,4"N
09º03'31,5"W, 24-04-2014; 5 – Furadouro, 39º10'46,5"N 09º01'37,1"W, 15-04-2014.

42. POETEA BULBOSAE Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978
Classe de vegetação que reúne comunidades de pastagens de pequeno porte, dominadas por Poa bulbosa,
próprias de locais de passagem e pastoreio de gado, em solos secos, raramente afetados por fenómenos de
hidromorfia. Distribui-se pelos territórios termo a supramediterrânicos, semiáridos superiores a húmidos,
mediterrânicos ocidentais. Estes prados antrópicos (malhadas) secam logo no início do verão, mas devido às
primeiras chuvas outonais rebentam e crescem rapidamente, mantendo-se verdes e férteis no inverno; na
primavera entre as clareiras do tapete verde estrumado, desenvolvem-se variadíssimas plantas anuais bem
adaptadas ao sistema ([CNA+12]).
Nesta classe foram consideradas uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Bellis sylvestris, Leontodon tuberosus, Ornithogalum orthophyllum subsp.
baeticum, Romulea bulbocodium.
42a. Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970
Ordem única da classe ([CNA+12]).
Características no território: Gagea lusitanica, Poa bulbosa.
42.2. Plantaginion serrariae Galán, Morales & Vicente 2000
Aliança que integra comunidades de herbáceas calcícolas, ricas em Plantago serraria e Trifolium subterraneum
e pobres em Poa bulbosa, com uma distribuição termo a mesomediterrânicas inferiores, sub-húmidas a
húmidas, béticas, lusitano-andalusas litorais e magrebinas ([CNA+12]).
Características no território: Erodium primulaceum, Plantago serraria.
42.2.1. Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae Martín Osorio & Galán in Galán, Morales & Vicente 2000
Comunidade dominada Plantago serraria que se desenvolve em solos argilosos e margosos húmidos com má
drenagem, do Sul da Península Ibérica que surge empobrecida no Divisório Português ([CE-SA10]).
Na PPSM, esta associação de pastagens vivazes, nalguns casos com menos cobertura, encontrou-se mais
desenvolvida em caminhos, onde se notou a fraca presença de Trifolium subterraneum e, por vezes, da Poa
bulbosa, visível no Quadro 4.31.
Esta comunidade é enquadrável no Habitat prioritário 6220* da Rede Natura 2000, mais precisamente no
subtipo 6220pt2*. Este habitat, quando bem conservado, apresenta como bioindicador a dominância de Poa
bulbosa e a presença de Trifolium subterraneum ou Trifolium tomentosum ([Alf06]). Todavia, os pressupostos
anteriores não foram evidentes na área estudada. Para melhoria da situação propõe-se, com base em [Alf06], a
gestão de matos e limpeza de caminhos tradicionais, assim como o incentivo à pastorícia, nomeadamente
através de políticas de apoio e de valorização dos produtos animais associados a esta atividade.
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Quadro 4.31: Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae Martín Osorio & Galán in Galán, Morales &
Vicente 2000
(Plantaginion serrariae, Poetalia bulbosae, Poetea bulbosae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

1.50
519
0.20
80
19

2.00
367
0.15
90
N
3
24

2.00
348
0.15
80
W
3
27

1.00
613
0.15
90
W
5
23

1.50
358
0.20
80
N
5
20

R
E
S
E
N
Ç
A
S

22.6

Características da associação e unidades superiores
Plantago serraria
Bellis sylvestris
Poa bulbosa
Erodium primulaceum
Romulea bulbocodium
Trifolium subterraneum
Ornithogalum orthophyllum
subsp. baeticum

4
r
·
+
·
·

5
+
·
·
+
+

4
r
1
+
·
·

5
+
+
+
+
+

5
1
2
·
+
+

V
V
III
III
III
III

·

·

r

+

+

III

Gagea lusitanica
Leontodon tuberosus

·
·

·
·

·
·

·
·

+
r

I
I

+
1
1
1
+

+
1
1
2
·

+
2
1
1
·

1
·
2
·
+

+
2
·
·
2

V
IV
IV
III
III

1

1

1

·

·

III

+

1

·

·

1

III

1
+
+
+
·

1
·
+
·
+

+
+
+
+
+

·
+
·
+
+

·
·
·
·
·

III
III
III
III
III

Companheiras
Plantago lagopus
Plantago coronopus
Trifolium stellatum
Tuberaria guttata
Medicago minima
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Dactylis hispanica subsp.
hispanica
Trifolium campestre
Avena barbata
Chamaemelum mixtum
Medicago polymorpha
Pulicaria odora

Outros taxa: Aira cupaniana + (2); Ajuga iva + (2); Anagallis arvensis + (2), + (3); Anagallis monelli + (3); Anthyllis vulneraria subsp. maura + (2),
+ (5); Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 1 (2); Avenula sulcata subsp. occidentalis + (5); Brachypodium distachyon 1 (4); Brachypodium
phoenicoides 1 (5); Briza maxima + (2), 2 (3); Bromus diandrus 1 (3); Bromus madritensis + (1); Bromus tectorum + (1); Carex halleriana + (5);
Catapodium rigidum + (2); Centaurea pullata + (2), + (3); Dactylis glomerata + (1), 1 (4); Dianthus cintranus subsp. barbatus + (4); Erodium
cicutarium + (2); Eryngium dilatatum + (1), + (4); Euphorbia exigua + (4), + (5); Foeniculum vulgare + (3); Gaudinia fragilis + (1), 1 (3);
Helianthemum apenninum + (4); Linum bienne + (3); Lotus corniculatus subsp. carpetanus r (2); Medicago orbicularis + (3); Plantago afra 2 (4);
Polygala monspeliaca + (5); Salvia sclareoides + (4), + (5); Scorpiurus sulcatus + (3); Silene gallica + (3); Teucrium capitatum + (4); Thymus
sylvestris + (4); Trifolium glomeratum + (5); Trifolium repens + (2); Trifolium scabrum + (3).
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Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Arieiro, Soalheiras, 39º10'45,9"N 09º02'37,6"W, 25-05-2014; 2 – Barreiro Pequeno,
39º11'48,4"N 09º02'58,2"W, 11-05-2014; 3 – Lagoa, 39º11'50,2"N 09º02'34,6"W, 11-05-2014; 4 – São João, Relva das Cambalhotas,
39º10'21,2"N 09º03'46,6"W, 25-05-2014; 5 – Barreiro Pequeno, Ana Paula, 39º11'50,0"N 09º00'12,8"W, 15-04-2014.

43. SEDO ALBI-SCLERANTHETEA BIENNIS Br.-Bl. 1955
Classe de vegetação herbácea vivaz xerofítica e saxícola, de pequeno porte e com cobertura variável,
constituída por caméfitos crassifólios e geófitos acompanhado de terófitos efémeros, que colonizam litossolos
ou a superfície de rochas, tanto na Região Eurosiberiana como na Mediterrânica ([CNA+12] e [P-GP-F05]).
Foram inventariadas, neste grupo de vegetação, uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Rumex acetosella subsp. acetosella, Sedum album.
43a. Sedo albi-Scleranthetalia biennis Br.-Bl. 1955
Ordem única da classe ([CNA+12]).
43.4. Sedion micrantho-sediformis Rivas-Martínez, P. Sánchez & Alcaraz ex P. Sánchez & Alcaraz 1993
[Sedion micranthi (O. Bolòs 1981) de la Torre, Alcaraz & Vicedo 1996]
Aliança mediterrânica ocidental formada por comunidades onde dominam crassuláceas perenes, de pequeno
porte, colonizadoras de patamares terrosos calcários e de fendas rochosas com cascalho e areia grosseira.
Desenvolvem-se desde o termo ao supramediterrânico, em ombroclimas que vão desde o semiárido até ao
sub-húmido ([CNA+12] e [P-GP-F05]).
Características no território: Sedum sediforme.
43.4.1. Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1981
Comunidade que se desenvolve em rochas calcárias planas formada por Sedum album e Sedum sediforme do
Sudoeste da Península Ibérica ([Cos06]).
Esta associação, dominada por Sedum album e Sedum sediforme (Figura 4.12), é frequente no território
encontrando-se em fissuras de rochas calcárias duras e, sobretudo, em campos de lapiás com solo muito
superficial (Quadro 4.32). Tal como em [P-GP-F05], também na zona, está protegida da dessecação,
frequentemente, por um tapete briofítico.

Figura 4.12: Pormenores da associação Sedetum micrantho-sediformis.
Esta comunidade, enquadrada no Habitat prioritário 6110* da Rede Natura 2000, tem Sedum album, Sedum
sediforme e Sedum forsterianum como bioindicadores ([Alf06]). São evidentes os contactos catenais com as
associações: Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi, Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis
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e Teucrio capitati-Thymetum sylvestris. Na PPSM, enfrenta como principal ameaça a sucessão ecológica que
deve ser controlada.
Quadro 4.32: Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1981
(Sedion micrantho-sediformis, Sedo albi-Scleranthetalia biennis, Sedo albi-Scleranthetea biennis)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

1.50
427
0.10
80
E
50
16

2.00
344
0.10
80
W
80
18

2.00
647
0.15
85
W
15
22

1.00
504
0.10
90
W
85
14

2.00
366
0.15
70
NE
20
21

R
E
S
E
N
Ç
A
S

18.2

Características da associação e unidades superiores
Sedum album
Sedum sediforme
Rumex acetosella subsp.
acetosella
Companheiras

4
2

4
2

2
4

4
2

4
3

V
V

·

·

·

r

+

II

Sedum forsterianum
Geranium purpureum
Ceterach officinarum
Polypodium cambricum
Avena barbata
Centranthus calcitrapae
Hyacinthoides hispanica
Calendula suffruticosa subsp.
lusitanica
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Rubia peregrina

+
+
+
+
+
+
·

1
+
1
2
1
+
1

+
+
·
+
+
1
+

+
+
2
+
·
·
·

+
+
+
·
·
·
+

V
V
IV
IV
III
III
III

·

+

·

+

+

III

+

·

+

·

+

III

+

·

·

+

+

III

Outros taxa: Aceras anthropophorum + (1); Allium roseum + (1); Anagallis arvensis + (2); Antirrhinum linkianum + (4), + (5); Arabis sadina 1 (5);
Asplenium billotii r (1); Asplenium onopteris + (1); Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens + (2); Avenula sulcata subsp. occidentalis + (5);
Biscutella valentina + (3), + (5); Calendula arvensis 1 (3), + (4); Celtica gigantea + (3); Erodium cicutarium + (2); Galium lucidum subsp. lucidum
1 (5); Geranium molle + (4); Helianthemum apenninum + (3); Lactuca viminea + (5); Leuzea conifera r (3); Linaria caesia + (3), + (5); Linum
bienne + (2); Medicago polymorpha + (2), + (4); Micromeria graeca + (2); Petrorhagia nanteuilii + (3); Phagnalon saxatile + (2); Ranunculus
ollissiponensis + (5); Sanguisorba ancistroides + (5); Saxifraga cintrana 1 (3), + (5); Selaginella denticulata + (1), + (2); Senecio minutus 1 (3), +
(5); Silene longicilia + (3); Silene scabriflora + (3); Thapsia villosa + (3); Tuberaria guttata + (3); Umbilicus rupestris + (1), + (4).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Entre o Moinho do Céu e a casa do guarda-florestal de Vila Verde dos Francos,
39º10'34,9"N 09º04'58,4"W, 11-05-2014; 2 – Pragança, Curva da Órera, 39º11'45,0"N 09º03'30,5"W, 25-04-2014; 3 – São João, Relva das
Cambalhotas, 39º10'23,3"N 09º03'35,5"W, 25-05-2014; 4 – Após a Salvé Rainha, Vale de Asna, 39º10'58,6"N 09º03'34,1"W, 11-05-2014;
5 – Barreiro Pequeno, Ana Paula, 39º11'47,4"N 09º03'10,7"W, 15-04-2014.

44. LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978 nom. conserv.
[Thero-Brachypodietea Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1959]
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Classe de vegetação mediterrânica que reúne comunidades dominadas por gramíneas vivazes, de folhas rijas e
porte elevado, profundamente enraizadas em solos ricos em bases, sem hidromorfia e salinidade, sendo serial
dos microbosques e matagais xéricos e esclerofíticos da Quercetea ilicis ([CNA+12]).
Nesta classe identificaram uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Bituminaria bituminosa, Convolvulus althaeoides, Dactylis hispanica subsp.
hispanica, Phagnalon saxatile.
44b. Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978
Ordem que reúne arrelvados ricos em gramíneas vivazes de porte elevado, principalmente em solos profundos
situados em escarpas rochosas ou argilosas e em campos de cultura abandonados com alguma nitrificação,
com distribuição mediterrânica ([CNA+12]).
44.3. Hyparrhenion sinaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corr. J.C. Costa, Capelo, Espírito Santo & Lousã 2001
[Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 (art.43)]
Aliança única na Península Ibérica ([CNA+12]).
Características no território: Daucus crinitus, Hyparrhenia hirta, Lathyrus clymenum.
44.3.2. Carici depressae-Hyparrhenietum sinaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corr. J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2001
[Carici depressae-Hyparrhenietum hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956]
Associação dominada por Hyparrhenia sinaica que se encontra em solos calcários e basálticos do Divisório
Português e Arrabidense ([CE-SA10]).
Esta formação representa uma das primeiras etapas subseriais dos microbosques e matagais xéricos e
esclerofíticos da Quercetea ilicis, no território, tal como referido também em [CE-SA10], é subserial do Arisaro
simorrhini-Quercetum broteroi e do Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae.
Na área em estudo, com base no trabalho de campo e em [CCE-S+01] e [D-GA02], considera-se que esta
associação é dominada por Hyparrhenia hirta. Observa-se em zonas secas e soalheiras, predominantemente,
em valetas das bermas de estradas, taludes e campos agrícolas abandonados, virados a sul, como se verifica
no Quadro 4.33, com solos profundos e algo nitrificados.
Quadro 4.33: Carici depressae-Hyparrhenietum sinaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corr. J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2001
(Hyparrhenion sinaicae, Hyparrhenietalia hirtae, Lygeo-Stipetea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

20
171
0.30
90
S
60
19

12
258
0.40
80
S
30
23

R
E
S
E
N
Ç
A
S

21

Características da associação e unidades superiores
Hyparrhenia hirta
Bituminaria bituminosa
Dactylis hispanica subsp.

4
2
1

4
2
+

2
2
2
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hispanica
Daucus crinitus
Lathyrus clymenum
Phagnalon saxatile
Convolvulus althaeoides

+
·
·
·

+
1
+
r

2
1
1
1

+

1

2

+
+
+

+
+
+

2
2
2

Companheiras
Bupleurum rigidum subsp.
paniculatum
Carex halleriana
Ferula communis
Picris echioides

Outros taxa: Brachypodium distachyon + (1); Carlina corymbosa + (2); Cistus crispus + (2); Cistus salviifolius + (2); Cynara humilis + (1);
Dittrichia viscosa + (1); Echium tuberculatum + (2); Erophaca baetica 1 (2); Eryngium dilatatum + (2); Foeniculum vulgare + (1); Genista
tournefortii + (2); Lathyrus ochrus + (1); Linum bienne 1 (1); Origanum virens + (2); Oxalis pes-caprae 1 (1); Parentucellia viscosa + (1); Plantago
coronopus + (1); Reichardia intermedia + (1); Rosmarinus officinalis + (2); Salvia sclareoides + (2); Sedum sediforme 1 (2); Sonchus oleraceus +
(1); Ulex airensis + (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Portela do Sol, 39º09'24,1"N 09º05'23,3"W, 09-04-2016; 2 – Furadouro, 39º10'53,2"N
09º01'36,3"W, 30-07-2014.

Esta comunidade está enquadrada no Habitat 6220*, 6220pt3*, da Rede Natura 2000, habitat prioritário,
*Arrelvados vivazes neutrobasófilos de gramíneas altas, existindo como bioindicador a Hyparrhenia hirta. Em
[Alf06] indicam-se como principais ameaças, que se consideram aplicáveis ao território, a progressão da
sucessão ecológica e a diminuição do pastoreio extensivo, que deverão ser monitorizados.
45. STIPO GIGANTEAE-AGROSTIETEA CASTELLANAE Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
Classe de vegetação que possui arrelvados vivazes, silicícolas, ricos em espécies endémicas com distribuição
mediterrânica ocidental e madeirense, subseriais dos bosques das alianças Quercion broteroi e Quercion
pyrenaicae ([CNA+12]).
Dentro desta classe foram caracterizadas uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Dactylis hispanica subsp. lusitanica, Linum bienne.
45a. Agrostietalia castellanae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980
Ordem que reúne pastos e arrelvados vivazes, ricos em plantas anuais, que se desenvolvem em solos
profundos, pobres em bases, de zonas chuvosas, com distribuição de âmbito mediterrânico-iberoatlântico e
orocantábrico, atingindo localmente o Norte de África ([CNA+12]).
Características no território: Rumex papillaris, Serapias lingua, Serapias parviflora, Thapsia villosa.
45.3. Agrostio castellanae-Celticion giganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Fernández-González 1991 nom.
mut.
[Agrostio castellanae-Stipion giganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Fernández-González 1991]
Esta aliança integra comunidades meso a supramediterrânicas, secas a sub-húmidas, dominadas por
gramíneas perenes, em cambissolos profundos bem drenados ([CNA+12]).
Características no território: Arrhenatherum album var. erianthum, Arrhenatherum elatius subsp. baeticum,
Avenula sulcata subsp. occidentalis, Celtica gigantea.
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45.3.6. Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae P. Ferreira in Pinto-Gomes, P. Ferreira & Meireles 2007
Arrelvado perene em solos profundos derivados de calcários descarbonatados, das serras do Divisório
Português e Arrabidense. Encontra-se, principalmente, no cimo das serras calcárias onde a precipitação é
elevada, mas há uma marcada influência oceânica ([P-GP-FM07]). Além das espécies características referidas,
estes autores indicam ainda o Bupleurum rigidum subsp. paniculatum.
Segundo se verifica em [CE-SA10], este grupo de vegetação é de difícil posição sintaxonómica e faz a transição
entre Agrostietalia castellanae e Brachypodietalia phoenicoidis.
Esta comunidade observou-se, principalmente, em solos profundos entre blocos de rochas calcárias, em zonas
de altitude considerável como comprova o Quadro 4.34. Tal como referido em [P-GP-FM07], similarmente na
PPSM, este grupo de vegetação predomina nos cumes da Serra devido aos nevoeiros frequentes, também no
verão, que proporcionam um ombrótipo húmido (Figura 4.13).
Quadro 4.34: Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae P. Ferreira in Pinto-Gomes, P. Ferreira &
Meireles 2007
(Agrostio castellanae-Celticion giganteae, Agrostietalia castellanae, Stipo giganteae-Agrostietea castellanae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

80
554
1.50
95
NW
5
21

100
373
1.25
95
N
40
25

120
552
1.50
90
NW
15
21

100
596
1.25
95
S
2
23

80
555
1.50
75
NE
25
29

R
E
S
E
N
Ç
A
S

23.8

Características da associação e unidades superiores
Celtica gigantea
Avenula sulcata subsp.
occidentalis
Thapsia villosa
Dactylis hispanica subsp.
lusitanica
Arrhenatherum album var.
erianthum
Linum bienne
Arrhenatherum elatius subsp.
baeticum
Bupleurum rigidum subsp.
paniculatum
Rumex papillaris
Serapias lingua
Serapias parviflora

4

4

4

4

5

V

+

1

2

1

1

V

·

1

1

+

+

IV

2

2

·

+

·

III

·

·

+

+

+

III

·

·

+

·

+

II

·

·

·

1

·

I

+

·

·

·

·

I

·
·
·

·
·
·

·
·
·

+
·
·

·
+
+

I
I
I

+

·

2

+

+

IV

+
·

+
2

·
·

+
2

+
1

IV
III

Companheiras
Anthyllis vulneraria subsp.
maura
Teucrium capitatum
Brachypodium phoenicoides
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Rosmarinus officinalis
Aceras anthropophorum
Stachys ocymastrum
Arabis sadina
Cistus salviifolius
Silene longicilia
Erica scoparia
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Daphne gnidium
Euphorbia segetalis
Helianthemum apenninum
subsp. apenninum
Plantago lagopus
Urginea maritima

1
·
+
·
+
·
1

·
·
1
+
·
1
·

·
1
·
1
·
+
r

1
+
1
·
+
·
·

1
1
·
+
1
+
+

III
III
III
III
III
III
III

·

1

r

·

+

III

+
·

+
+

·
+

+
·

·
+

III
III

·

·

+

+

+

III

·
+

+
+

·
·

+
+

+
·

III
III

Outros taxa: Allium sphaerocephalon + (2); Barlia robertiana + (1), + (3); Biarum arundanum + (3); Calamintha nepeta + (2); Campanula
rapunculus + (2); Carex halleriana 1 (3), + (5); Carlina corymbosa + (2); Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica r (4); Eryngium dilatatum +
(2), + (4); Euphorbia characias + (1), + (5); Genista tournefortii + (1); Hyacinthoides hispanica 1 (3); Melica minuta subsp. arrecta + (1); Nepeta
tuberosa + (2); Orchis mascula subsp. olbiensis 1 (3), + (5); Origanum virens + (2); Paeonia broteri + (5); Parentucellia viscosa 1 (1), + (4);
Pulicaria odora 1 (2); Quercus coccifera + (4), + (5); Quercus x airensis 1 (1), + (5); Ranunculus ollissiponensis + (3), + (5); Reichardia intermedia
+ (1); Rhamnus alaternus subsp. alaternus + (3); Salvia sclareoides + (2); Sanguisorba ancistroides + (5); Saxifraga cintrana + (3); Sedum
forsterianum 1 (1), 1 (5); Silene scabriflora + (1), + (4); Thymus sylvestris + (2); Ulex airensis 1 (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Relva Redonda, 39º10'52,3"N 09º04'00,3"W, 24-05-2014; 2 – Alto da Lagoinha,
39º10'12,1"N 09º05'53,4"W, 09-06-2014; 3 – Moloiço, 39º11'04,3"N 09º03'26,3"W, 15-04-2014; 4 – São João, Relva das Cambalhotas,
39º10'15,0"N 09º03'49,6"W, 25-05-2014; 5 – Entre a Salvé Rainha e o Moloiço, 39º11'04,7"N 09º03'30,1"W, 24-04-2014.

Figura 4.13: Pormenores da associação Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae.
Este grupo integra o Habitat prioritário 6220* da Rede Natura 2000, mais precisamente o subtipo 6220pt4*;
tendo como bioindicadores, na região, os taxa Arrhenatherum elatius subsp. baeticum e Celtica gigantea. É
considerado um refúgio de biodiversidade ([Alf06]), onde as ameaças mais significativas passam pela
progressão da sucessão e redução do pastoreio extensivo.
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VIIc. Vegetação de pastagens antropizadas por corte ou pastoreio

46. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
Classe de vegetação herbácea vivaz, constituída por prados e juncais, que cresce em solos profundos, húmidos
e raramente submersos. É constituída na sua maioria por hemicriptófitos, que em certas ocasiões podem ser
exploradas pelo homem. Geralmente constitui uma etapa de substituição antrópica dos bosques ripícolas
caducifólios da Salici purpureae-Populetea nigrae. As comunidades desta classe distribuem-se tanto na Região
Eurosiberiana como na Mediterrânica ([CNA+12]).
Na área de estudo, nesta classe, foram analisadas duas ordens, duas alianças e três associações.
Características no território: Carex flacca, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Prunella
vulgaris, Rumex acetosa, Trifolium pratense, Trifolium resupinatum.
46a. Molinietalia caeruleae Koch 1926
Ordem que reúne associações de prados e juncais próprios de solos húmidos com hidromorfia temporal, de
ótimo ecológico eurosiberiano, que podem ocorrer no ocidente da Região Mediterrânica [CNA+12].
Características no território: Juncus acutiflorus, Lobelia urens.
46.2. Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952
Aliança que reúne prados e juncais termo a supratemperados e mediterrânicos oceânicos, instalados em solos
oligotróficos e pouco explorados, de distribuição atlântica e mediterrânico-iberoatlântica [CNA+12].
Características no território: Juncus valvatus.
46.2.5. Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Teles 1970
De acordo com [Cos06], trata-se de um juncal sobre solos permanentemente húmidos (gleissolos) mesmo no
verão, com sinais de hidromorfia, em linhas de água e depressões húmidas de lameiros de regadio.
Na área de estudo, esta associação está pouco desenvolvida tendo sido encontrada, apenas, em três locais,
cujos inventários compõem o Quadro 4.35.
Esta comunidade está enquadrada no Habitat 6410 da Rede Natura 2000, mais concretamente integra o
6410pt2, apontando como bioindicadores o Juncus acutiflorus e o Juncus inflexus ([Alf06]). As principais
ameaças referentes à conservação deste habitat estão relacionadas com a drenagem e com o pastoreio e,
como resolução, são anotadas as seguintes medidas de gestão: condicionamento da drenagem, evitando
determinadas espécies arbóreas ou arbustivas que retirem excessivamente água do solo, e manutenção do
pastoreio extensivo.
Quadro 4.35: Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Teles 1970
(Juncion acutiflori, Molinietalia caeruleae, Molinio-Arrhenatheretea)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

8
531
0.50
90
S
2
12

6
145
0.40
90
W
2
12

6
350
0.50
85
N
3
17

R
E
S
E
N
Ç
A
S

13.7

Características da associação e unidades superiores
Juncus acutiflorus
Dactylis glomerata

4
+

4
+

4
+

3
3

226

CAPÍTULO 4. COBERTO VEGETAL
Holcus lanatus
Juncus valvatus
Carex flacca
Prunella vulgaris
Rumex acetosa
Lobelia urens

·
·
·
·
·
·

1
·
·
·
·
r

·
1
+
+
+
·

1
1
1
1
1
1

1
+
·
+
1
·

1
+
2
·
·
+

+
1
1
2
+
1

3
3
2
2
2
2

Companheiras
Cynodon dactylon
Mentha suaveolens
Lythrum junceum
Juncus inflexus
Mentha pulegium
Polypogon monspeliensis

Outros taxa: Achillea ageratum + (3); Agrimonia eupatoria 1 (3); Agrostis stolonifera 1 (1); Carex pendula 1 (2); Coleostephus myconis + (2);
Dittrichia viscosa + (3); Epilobium hirsutum 1 (2); Paspalum distichum 2 (1); Plantago coronopus 1 (1); Plantago major 3 (2); Polygonum
persicaria 1 (1); Potentilla reptans 1 (3); Ranunculus muricatus + (3); Rumex crispus + (1); Typha angustifolia + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Arieiro, Lagoa, 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W, 01-07-2014; 2 – Pragança, Fontes Chã Dias,
39º11'19,7"N 09º03'51,1"W, 02-07-2014; 3 – Pragança, Joaninho, 39º11'20,2"N 09º03'54,9"W, 02-07-2014.

46.2.7. Juncetum acutifloro-valvati Espírito Santo & Capelo 1996
Juncal termo a mesomediterrânico, mesotrófico, dominado por Juncus valvatus que se desenvolve em solos
hidromórficos derivados de calcários dolomíticos do Divisório Português e do Arrabidense ([CE-SA10]).
Na PPSM, o presente grupo, caracterizado pela presença do endemismo lusitano protegido nos anexos II e IV,
da Diretiva Habitats, ocorre pontualmente, tendo apenas sido possível a realização de dois inventários, que
compõem o Quadro 4.36.
Quadro 4.36: Juncetum acutifloro-valvati Espírito Santo & Capelo 1996
(Juncion acutiflori, Molinietalia caeruleae, Molinio-Arrhenatheretea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

P

3.00
192
0.30
90
20

2.50
350
0.25
85
N
3
15

R
E
S
E
N
Ç
A
S

17.5

Características da associação e unidades superiores
Juncus valvatus
Juncus acutiflorus
Dactylis glomerata
Carex flacca
Prunella vulgaris
Rumex acetosa

4
+
+
·
+
·

4
3
+
1
·
r

2
2
2
1
1
1
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Companheiras
Polypogon monspeliensis
Potentilla reptans
Dittrichia viscosa
Lythrum junceum
Mentha suaveolens
Agrimonia eupatoria
Mentha pulegium

1
1
1
+
+
+
+

1
1
+
1
1
+
+

2
2
2
2
2
2
2

Outros taxa: Achillea ageratum + (2); Brachypodium phoenicoides 1 (1); Briza minor + (1); Centranthus calcitrapa + (1); Geranium dissectum +
(1); Juncus bufonius + (1); Juncus inflexus 1 (2); Leucanthemum sylvaticum + (1); Medicago polymorpha 1 (1); Plantago coronopus 1 (1);
Ranunculus muricatus + (2); Rubus ulmifolius + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Cercal, 39º13'45,0"N 09º01'26,0"W, 15-05-2016; 2 – Joaninho, 39º11'20,2"N
09º03'54,9"W, 02-07-2014.

A comunidade está enquadrada no Habitat 6410 da Rede Natura 2000, mais concretamente integra o 6410pt4,
cujos bioindicadores são Carex flacca e Juncus valvatus. O sintoma principal de degradação do habitat é a
impermeabilização de caminhos rurais, de bermas e valetas, sendo possível solucionar este problema com a
compactação de vias e bermas e condicionar a impermeabilização ou o aprofundamento de valetas e valas de
drenagem ([Alf06]).
46d. Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950
[Paspalo-Heleochloetalia Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952; Crypsio-Paspaletalia distichi Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Roussine & Nègre 1952 nom. mut]
Ordem de vegetação que integra prados e arrelvados vivazes, pastoreados, pisoteados, de humidade elevada,
muitas vezes temporariamente inundados, em solos enriquecidos em azoto orgânico e mineral, que se
distribui por zonas mediterrânicas e temperadas ([CNA+12]).
Características no território: Agrostis stolonifera, Epilobium tetragonum subsp. tournefortii, Plantago major,
Potentilla reptans, Rumex crispus, Verbena officinalis.
46.12. Potentillion anserinae Tüxen 1947
[Mentho-Juncion inflexi Müller & Görs 1969]
Aliança que integra prados e juncais em solos hidromóficos frequentemente encharcados e fortemente
nitrificados ([CNA+12]).
Características no território: Juncus inflexus, Mentha suaveolens.
46.12.4. Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi Rivas-Martínez in Sánchez-Mata 1989
Associação cujas espécies tónicas são o Juncus inflexus (Figura 4.14) e a Mentha suaveolens, que ocorrem em
lugares encharcados e fortemente nitrificados, sobretudo ao redor de fontes, margens de charcos e ribeiras
frequentadas pelo gado ([CE-SA10]), sujeitas a pisoteio, que favorece a germinação de sementes de Juncus
inflexus ([Q-Can14]). Quando a quantidade de água é maior prospera a Mentha pulegium.
No território, embora não muito extensos, estes juncais são observados em diversos locais, permitindo inferir
que a variabilidade florística depende da hidromorfia do solo, tal como se verifica com a presença dos
hemicriptófitos higrófilos Juncus inflexus e Mentha pulegium, no inventário 1, presente no Quadro 4.37.
Esta comunidade não se encontra sujeita a qualquer tipo de proteção legal.
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Quadro 4.37: Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi Rivas-Martínez in Sánchez-Mata 1989
(Potentillion anserinae, Plantaginetalia majoris, Molinio-Arrhenatheretea)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

P

8.00
124
0.50
90
NW
5
14

8.00
531
0.40
90
S
3
20

3.00
179
0.30
95
NW
10
13

2.50
350
0.40
85
N
15
18

R
E
S
E
N
Ç
A
S

16.3

Características da associação e unidades superiores
Juncus inflexus
Mentha suaveolens
Rumex crispus
Dactylis glomerata
Plantago lanceolata
Trifolium resupinatum
Agrostis stolonifera
Carex flacca
Trifolium pratense
Epilobium tetragonum subsp.
tournefortii
Holcus lanatus
Plantago major
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Rumex acetosa
Verbena officinalis

4
+
+
·
+
·
·
·
·

4
1
+
·
+
+
1
·
·

4
2
·
1
·
+
·
·
1

4
2
+
1
·
·
·
1
·

4
4
3
2
2
2
1
1
1

+

·

·

·

1

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

+
+
·
·
·
·

·
·
+
+
+
+

1
1
1
1
1
1

1
3
1

+
1
·

1
·
+

2
1
+

4
3
3

Companheiras
Lythrum junceum
Mentha pulegium
Dittrichia viscosa

Outros taxa: Achillea ageratum + (4); Agrimonia eupatoria + (4); Arundo donax + (1); Aster squamatus + (2); Avenula sulcata subsp.
occidentalis + (1); Bellis perennis + (2); Carex leporina + (2); Chamaemelum nobile 1 (2); Cynodon dactylon 2 (1), 1 (2); Juncus acutiflorus + (2), 1
(4); Juncus conglomeratus 2 (1); Juncus valvatus 1 (4); Oenanthe crocata + (3); Paspalum distichum 1 (2); Plantago coronopus 1 (2); Plantago
lagopus + (2), + (3); Polygonum persicaria 1 (2); Polypogon monspeliensis 1 (3), 1 (4); Pulicaria paludosa + (1); Ranunculus muricatus 1 (4);
Rubus ulmifolius + (3); Scirpoides holoschoenus + (1), 1 (2); Trifolium repens 1 (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – A norte de Cabanas do Chão, 39º09'06,9"N 09º02'44,5"W, 29-07-2014; 2 – Arieiro,
Lagoa, 39º10'47,5"N 09º03'16,2"W, 01-07-2014; 3 – Pragança, Portela de Casalinho, 39º12'11,3"N 09º03'43,8"W, 02-07-2014; 4 – Pragança,
Joaninho, 39º11'20,2"N 09º03'54,9"W, 02-07-2014.
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Figura 4.14: Pormenores do taxon Juncus inflexus presente em Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi.

VIII. Vegetação serial subarbustiva e arbustiva
VIIIa. Vegetação serial subarbustiva
49. CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Classe de vegetação que reúne urzais e tojais atlânticos, subatlânticos, mediterrânico-iberoatlânticos e
tingitanos, ombrófilos, acidófilos e humícolas. Este grupo de vegetação, com uma ampla área de distribuição,
prospera em solos pobres, cambissolos dístricos erodidos ou podzóis férricos com húmus muito ácido e,
eventualmente, com propriedades gleicas. Esta classe representa uma etapa avançada da degradação dos
bosques (por ação antrópica – corte, pastoreio ou fogo), onde são particularmente dominantes caméfitos ou
fanerófitos pertencentes à família das Ericaceae e Fabaceae, nomeadamente nos géneros Calluna, Erica,
Genista, Pterospartum e Ulex ([CNA+12] e [Q-Can14]).
Nesta classe foram catalogadas uma ordem e uma aliança e proposta uma nova associação.
Características no território: Agrostis curtisii, Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica scoparia, Tuberaria lignosa.
49a. Calluno-Ulicetalia minoris Quantin ex Tüxen 1937
[Ulicetalia minoris Quantin 1935 nom. inval. (art.1); Ulicetalia minoris Br.-Bl. ex Rothmaler 1954]
Ordem única da classe ([CNA+12]).
49.6. Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979
Aliança de urzais-tojais higrófilos que em zonas mediterrânicas, de baixa altitude, se instalam em solos
hidricamente compensados ([NCF+14]); refere também que na Península Ibérica a riqueza florística diminui do
litoral para o interior, concluindo que os taxa desta aliança são exigentes em humidade.
Características no território: Erica lusitanica, Ulex minor var. lusitanicus.
49.6.11. Ulici airensis-Ericetum lusitanici ass. nova hoc loco
Urzal/tojal higrófilo dominado por Erica lusitanica e Ulex airensis característico de solos descarbonatados ou de
textura arenosa frescos, que se localizam próximos de cursos de água temporários ou em zonas com alguma
humidade. O Quadro 4.38 apresenta os inventários realizados indicativos da presença das espécies referidas,
bem como de outras onde a necessidade de frescura é evidente. Os inventários 1 e 2 foram efetuados em solos
calcários descarbonatados, edafocompensados, próximos de carvalhais (Arisaro simorrhini-Quercetum
broteroi), enquanto os dois últimos, em locais mais arenosos, em contacto com Asparago aphylli-Quercetum
suberis.
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Esta comunidade é enquadrável no Habitat 4020*, subtipo 4020pt2*, da Rede Natura 2000. É um Habitat
prioritário, cuja proposta de designação portuguesa é “Urzais-tojais meso-higrófilos e higrófilos” [Alf06]. Na
PPSM, registam-se como bioindicadores a presença de Genista triacanthos e a ausência de Erica tetralix. Para
manutenção do habitat dever-se-á controlar os níveis de drenagem, condicionando as atividades agrícola e
silvícola ([Alf06]).
Quadro 4.38: Ulici airensis-Ericetum lusitanici ass. nova hoc loco
(Genistion micrantho-anglicae, Calluno-Ulicetalia minoris, Calluno vulgaris-Ulicetea minoris)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

P

60
328
2.50
80
NE
5
30

200
184
2.50
100
N
15
17

80
126
2.00
95
NW
5
38

100
218
2.00
85
E
50
23

R
E
S
E
N
Ç
A
S

27

Características da associação e unidades superiores
Erica lusitanica
Ulex airensis
Ulex minor var. lusitanicus
Ulex airensis x Ulex minor var.
lusitanicus
Erica scoparia
Tuberaria lignosa
Ulex airensis x jussiaei
Erica cinerea
Agrostis curtisii
Calluna vulgaris

3
+
1

4
2
1

5
1
1

4
2
+

4
4
4

·

1

·

1

2

·
·
·
·
·
·

·
+
+
·
·
·

+
·
·
+
+
·

1
+
+
r
·
+

2
2
2
2
1
1

1
+

2
2

1
1

1
1

4
4

+

+

+

1

4

2
+
·
+
+
+

·
2
1
1
·
+

1
+
+
·
+
+

1
·
1
+
+
·

3
3
3
3
3
3

Companheiras
Rubus ulmifolius
Cistus psilosepalus
Dactylis hispanica subsp.
lusitanica
Pteridium aquilinum
Prunella vulgaris
Brachypodium phoenicoides
Holcus mollis
Crataegus monogyna
Quercus broteroi

Outros taxa: Achillea millefolium r (1); Agrimonia eupatoria + (1), + (3); Anthyllis vulneraria subsp. maura + (1); Aristolochia paucinervis + (1), +
(4); Asparagus aphyllus + (3); Brachypodium sylvaticum + (3); Calamintha nepeta + (1); Carex flacca + (2), + (4); Carlina racemosa + (3);
Castanea sativa + (1); Chaerophyllum temulum + (2); Cichorium intybus + (3); Cistus salviifolius + (4); Clinopodium vulgare + (1); Cytisus
grandiflorus + (2), + (3); Dactylis hispanica subsp. hispanica + (1); Daphne gnidium + (3); Daucus carota + (1); Daucus crinitus + (3); Digitalis
purpurea + (3); Erica arborea + (1); Fraxinus angustifolia + (3); Gaudinia fragilis + (3); Genista triacanthos 1 (4); Holcus lanatus + (3); Hypericum
perforatum + (1), + (3); Lonicera periclymenum subsp. hispanica + (1), 1 (3); Lotus castellanus r (3); Luzula forsteri + (1); Mentha pulegium + (3);
Mentha suaveolens 1 (2); Myrtus communis + (4); Osyris alba + (3); Pulicaria odora + (1); Quercus pyrenaica + (4); Quercus suber var.
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occidentalis + (4); Quercus suber var. suber + (3); Rhamnus alaternus subsp. alaternus + (1); Rosa sempervirens + (3); Rubia peregrina 1 (1);
Ruscus aculeatus + (3); Smilax aspera var. altissima + (3); Tamus communis + (1), + (3); Teucrium scorodonia + (3); Tolpis barbata + (3); Ulex
jussiaei + (1); Urginea maritima r (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Fontainhas, 39º12'12,1"N 09º01'18,5"W, 06-07-2015; 2 – Entre o Cercal e Rocha Forte,
39º13'38,5"N 09º01'22,1"W, 15-04-2014; 3 – Cercal, 39º13'36,6"N 09º00'21,9"W, 06-07-2015; 4 – Entre o Cercal e Rocha Forte, 39º13'33,3"N
09º01'20,3"W, 15-04-2014.

50. CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940
Classe de vegetação mediterrânica em que sobressaem plantas xerófilas, com predominância dos géneros
Cistus, Halimium e Lavandula. Tem o seu ótimo ecológico em solos siliciosos, erosionados ou pouco evoluídos
em bioclima termo a supramediterrânico, sub-húmido a semiárido. Constitui uma etapa avançada de
degradação dos bosques e pré-bosques meso-oligotróficos pouco exigentes em precipitação ([CNA+12]).
Na PPSM foram inventariadas uma ordem, uma aliança, uma subaliança e duas associações nesta classe.
Características no território: Cistus salviifolius.
50a. Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. 1940 em. Rivas-Martínez 1968
De distribuição mediterrânica ocidental, esta ordem possui comunidades de matos e estevais desenvolvidos
em solos siliciosos coesivos de textura areno-cascalhenta ou limosa, relativamente ricos em nutrientes, bem
como em solos calcários descarbonatados ([CNA+12]).
Características no território: Cistus crispus.
50.2. Ulici argentei-Cistion ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964
Aliança que reúne associações termo a mesomediterrânicas, secas a sub-húmidas, de distribuição
mediterrânica ibérica ocidental ([CNA+12]).
Características no território: Erophaca baetica, Lavandula luisieri, Lithodora lusitanica.
50.2b. Lavandulo luisieri-Cistenion albidi J.C. Costa, Pinto-Gomes, Lopes, Neto, Monteiro-Henriques, V. Silva,
Arsénio, Lousã & Rivas Martinez ined
Subaliança constituída por comunidades desenvolvidas sobre solos erosionados descarbonatados,
nomeadamente em luvissolos crómicos (terra rossa) descarbonatados ([CNA+12]).
Características no território: Ulex airensis.
50.2.8. Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei C. Lopes, J.C. Costa, Pinto-Gomes, Lousã & Ladero ined
Segundo [CE-SA10], esta associação, subserial do Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi mais raramente
Asparago aphylli-Quercetum suberis, forma um tojal/urzal de Ulex jussiaei e/ou Erica scoparia,
mesomediterrânico, sub-húmido a húmido, que se desenvolve sobre solos decapitados derivados de calcários
descarbonatados (margas, calcários margosos e calcários duros), do Divisório Português.
No território, esta comunidade dominada por Ulex jussiaei, que representa uma etapa de substituição do
Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi ou do Asparago aphylli-Quercetum suberis, observa-se em solos
descarbonatados e forma tojais pouco exuberantes e em número reduzido como denuncia o Quadro 4.39.
Esta associação, tendo em conta os taxa existentes, pode ser enquadrável no Habitat 4030 da Rede Natura
2000, cuja designação portuguesa proposta é “Matos baixos de ericáceas e/ou tojos, mesófilos ou xerófilos, de
substratos duros” ([Alf06]). Com base no seu elenco florístico, marcado pela presença dos bioindicadores, do
4030pt3, Ulex airensis, Ulex jussiaei e Ulex minor var. lusitanicus, considera-se apropriada a sua integração neste
subtipo. Contudo, este apenas contempla, como correspondência fitossociológica, a aliança Ericion umbellatae
(classe Calluno vulgaris-Ulicetea minoris) e, desta forma, propõe-se a inclusão da aliança Ulici argentei-Cistion
ladaniferi na ficha do habitat para o subtipo citado.
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Atendendo à situação particular da área em estudo e, de acordo com [Alf06], encara-se como ameaças mais
evidentes a invasão do género Acacia, a progressão sucessional e os incêndios que devem ser devidamente
travados.
Quadro 4.39: Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei C. Lopes, J.C. Costa, Pinto-Gomes, Lousã & Ladero ined
(Lavandulo luisieri-Cistenion albidi, Ulici argentei-Cistion ladaniferi, Lavanduletalia stoechadis,
Cisto-Lavanduletea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

60
116
1.20
85
NE
5
19

100
116
1.50
100
NW
5
15

100
332
1.20
100
N
10
23

R
E
S
E
N
Ç
A
S

19

Características da associação e unidades superiores
Ulex jussiaei
Ulex airensis
Cistus crispus
Erica scoparia
Cistus salviifolius
Anthyllis vulneraria subsp.
maura
Lavandula luisieri

4
1
+
·
·

4
2
+
1
+

4
1
1
1
1

3
3
3
2
2

·

·

+

1

·

·

+

1

+
+
2
·

1
2
·
2

1
·
+
+

3
2
2
2

+

1

·

2

+
·
·
·
+

·
+
+
+
·

+
+
+
+
+

2
2
2
2
2

Companheiras
Ulex minor var. lusitanicus
Brachypodium phoenicoides
Cistus psilosepalus
Genista triacanthos
Dactylis hispanica subsp.
hispanica
Carex halleriana
Carlina corymbosa
Daphne gnidium
Myrtus communis
Smilax aspera var. aspera

Outros taxa: Avenula sulcata subsp. occidentalis 1 (2); Calluna vulgaris 1 (3); Celtica gigantea + (3); Cytisus grandiflorus 1 (1); Erica cinerea +
(3); Erica lusitanica 1 (1); Hedera hibernica + (1); Nothobartsia asperrima + (3); Polypogon monspeliensis + (2); Pteridium aquilinum 2 (1);
Quercus coccifera 1 (3); Quercus faginea + (1); Rosa sempervirens + (1); Rubia peregrina + (1); Rubus ulmifolius + (1); Ruscus aculeatus + (1);
Scilla monophyllos + (3); Senecio jacobaea r (2); Teucrium scorodonia + (1); Thymus sylvestris + (3); Urginea maritima + (3).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Cercal, 39º13'43,2"N 09º00'09,5"W, 28-07-2014; 2 – A norte de Cabanas do Chão,
39º09'06,7"N 09º02'32,1"W, 29-07-2014; 3 – Fontainhas, Calçadas, 39º12'37,6"N 09º01'29,6"W, 06-10-2013.
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50.2.13. Ulici airensis-Ericetum scopariae Espírito Santo, Capelo, Lousã & J.C. Costa in Espírito Santo, Lousã,
J.C. Costa & Capelo 2000
Esta associação, subserial do Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae, constitui um urzal/tojal de Erica
scoparia e Ulex airensis, mesomediterrânico, sub-húmido a húmido, em cambissolos derivados de calcários
cársicos do Divisório Português ([CE-SA10]).
Na área em estudo, esta associação de grande representatividade, está inventariada no Quadro 4.40.
Caracteriza-se pelo domínio de Erica scoparia (Figura 4.15) e Ulex airensis, sobre cambissolos derivados de
calcários cársicos e representa, como em [CE-SA10], uma das primeiras etapas subseriais do Lonicero implexaeQuercetum rotundifoliae.
Tal como no caso anterior, também esta comunidade, filiada na aliança Ulici argentei-Cistion ladaniferi, possui
um conjunto de plantas características da Ericion umbellatae (classe Calluno vulgaris-Ulicetea minoris), o que
nos permite propor a inclusão da aliança Ulici argentei-Cistion ladaniferi no subtipo 4030pt3, da Rede Natura.
Apresenta como bioindicadores desse subtipo os taxa Erica umbellata, Ulex airensis, Ulex jussiaei e Ulex minor
var. lusitanicus, registando as mesmas preocupações da associação anterior ([Alf06]).
Quadro 4.40: Ulici airensis-Ericetum scopariae Espírito Santo, Capelo, Lousã & J.C. Costa in Espírito Santo,
Lousã, J.C. Costa & Capelo 2000
(Lavandulo luisieri-Cistenion albidi, Ulici argentei-Cistion ladaniferi, Lavanduletalia stoechadis,
Cisto-Lavanduletea)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

7

P

120
332
1.50
100
N
20
28

100
114
1.20
95
SW
20
28

80
445
1.50
100
NW
5
20

60
221
1.80
95
N
30
20

100
237
1.00
90
W
15
33

80
186
1.30
100
W
15
35

100
237
1.00
100
SW
15
31

R
E
S
E
N
Ç
A
S

27.9

Características da associação e unidades superiores
Erica scoparia
Ulex airensis
Cistus salviifolius
Cistus crispus
Erophaca baetica
Lavandula luisieri
Lithodora lusitanica

5
3
+
·
·
·
·

+
5
1
+
·
·
·

4
+
+
·
·
·
·

4
2
+
·
+
·
·

1
4
+
·
+
·
·

4
2
1
+
·
+
·

4
3
+
1
r
1
+

V
V
V
III
III
II
I

1
+
+
+
·
+
+
+
+

1
+
1
+
2
·
1
·
·

1
+
+
r
1
1
·
+
·

1
+
·
+
·
+
·
+
·

1
1
r
+
1
·
1
·
2

+
+
+
+
+
+
+
+
2

·
·
+
·
1
1
+
1
+

V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
III

Companheiras
Quercus coccifera
Rubia peregrina
Daphne gnidium
Salvia sclareoides
Brachypodium phoenicoides
Phillyrea angustifolia
Smilax aspera var. aspera
Myrtus communis
Genista triacanthos
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Erica cinerea
Rubus ulmifolius
Pistacia lentiscus
Centaurium erythraea subsp.
grandiflorum
Ulex minor var. lusitanicus
Ulex jussiaei
Rosmarinus officinalis
Origanum virens
Carlina corymbosa
Celtica gigantea
Cistus psilosepalus
Dactylis hispanica subsp.
lusitanica
Lonicera implexa
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Sanguisorba ancistroides

+
·
·

·
1
r

1
·
·

·
·
+

·
+
·

+
+
1

1
+
+

III
III
III

·

+

·

+

·

+

+

III

·
1
·
·
+
+
+

·
·
·
1
·
·
+

2
·
1
·
·
·
·

·
·
·
+
+
·
·

·
1
1
·
·
·
·

+
1
·
+
·
+
+

+
·
+
·
+
+
·

III
III
III
III
III
III
III

+

+

·

·

+

·

·

III

+

·

·

+

·

+

·

III

+

·

·

+

+

·

·

III

·

·

+

·

·

+

+

III

Outros taxa: Allium roseum + (1), + (5); Anthyllis vulneraria subsp. maura 1 (5); Arbutus unedo + (4), + (7); Arisarum simorrhinum 1 (3);
Arrhenatherum album var. album + (1); Asparagus aphyllus + (1), + (6); Avenula sulcata subsp. occidentalis + (6), + (7); Bellis perennis + (3), +
(5); Bituminaria bituminosa + (2), + (5); Bupleurum rigidum subsp. paniculatum + (1), + (2); Calamintha nepeta + (2), 1 (5); Calluna vulgaris 2
(7); Carex flacca + (5); Carlina racemosa + (3); Cheirolophus sempervirens + (1), 1 (2); Coronilla glauca + (5); Crataegus monogyna + (5), + (6);
Cytisus grandiflorus + (6); Daucus carota + (2), + (6); Erica arborea 2 (7); Erica umbellata + (7); Euphorbia characias + (2), + (5); Euphorbia
segetalis + (3); Ferula communis + (2), + (5); Foeniculum vulgare + (2), + (5); Genista tournefortii 2 (2), + (5); Nothobartsia asperrima + (1), + (6);
Osyris alba 1 (2), 1 (5); Phillyrea latifolia + (2), + (4); Pimpinella villosa + (1); Pinus pinaster 1 (5), + (7); Pulicaria odora + (4), + (6); Quercus
broteroi + (1), + (6); Quercus faginea + (7); Quercus rotundifolia 2 (3); Rosa sempervirens + (2), + (5); Stachys officinalis + (6); Teucrium
scorodonia + (4); Thapsia villosa 1 (5), + (7); Thymus sylvestris + (1); Tuberaria lignosa + (6), 1 (7); Urginea maritima + (3), + (5); Viburnum tinus
+ (4).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Fontainhas, Calçadas, 39º12'37,6"N 09º01'29,6"W, 06-07-2015; 2 – Avenal,
39º10'51,8"N 09º06'15,2"W, 30-07-2014; 3 – Espigão, 39º11'36,0"N 09º01'32,0"W, 08-02-2016; 4 – Furadouro, 39º11'00,5"N 09º01'33,2"W,
10-06-2014; 5 – Tojeira, 39º11'01,8"N 09º04'59,0"W, 25-04-2014; 6 – Entre o Cercal e Rocha Forte, 39º13'32,5"N 09º02'06,3"W, 06-07-2015;
7 – Barreiras Vermelhas, 39º11'15,3"N 09º01'11,0"W, 29-07-2014.

Figura 4.15: Pormenor do taxon Erica scoparia presente em Ulici airensis-Ericetum scopariae.
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51. ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E.
Classe de vegetação constituída por matos dominados por caméfitos e nanofanerófitos, como, por exemplo,
tomilhais e alecrinais, que se desenvolvem em solos alcalinos incipientes ou decapitados, muito erodidos e
frequentemente pedregosos à superfície. De distribuição mediterrânica, desde o andar termomediterrânico
até ao oromediterrânico de ombroclimas árido a sub-húmido, deriva da degradação, de matagais e da
vegetação potencial natural, pelo fogo e pela atividade agrícola ([CNA+12]).
Neste grupo de vegetação foram caracterizadas uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Anthyllis vulneraria subsp. maura, Rosmarinus officinalis, Valeriana tuberosa.
51a. Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934
Ordem que integra matagais que colonizam solos calcários incipientes ou decapitados derivados de calcários
ou margas que representam, principalmente, estádios muito degradados dos bosques estáveis da Quercetea
ilicis. Apresenta o seu ótimo ecológico na Província Mediterrânica Ibérica Ocidental, distribuindo-se pelos
andares termo, meso e supramediterrânico de ombroclima desde árido a sub-húmido ([CNA+12]).
Características no território: Cytinus ruber, Euphorbia nicaeensis, Helianthemum apenninum, Leuzea conifera,
Ononis pusilla, Teucrium capitatum.
51.2. Ulici densi-Thymion sylvestris (Capelo, J.C. Costa, Espírito Santo & Lousã 1993) J.C. Costa, Capelo, Lousã,
Neto & Rivas-Martínez 2009
[Serratulo estremadurensis-Thymenion sylvestris Capelo, J.C. Costa, Espírito Santo & Lousã 1993; Klaseo
lusitanicae-Thymion sylvestris (Capelo, J.C. Costa, Espírito Santo & Lousã 1993) Rivas-Martínez, Capelo, J.C.
Costa, Lousã & Espírito Santo 2011]
Esta aliança, tal como se indica em [CCL+09], ocorre em bioclima sub-hiperoceânico a semi-hiperoceânico,
termo a mesomediterrânico, maioritariamente sub-húmido, pontualmente seco ou húmido, e observa-se pela
Subprovíncia Portuguesa-Sadense. Agrega associações camefíticas, em solos erodidos e, por vezes,
descarbonatados, derivados de "terra rossa" proveniente da alteração de calcários dolomíticos ou margosos,
do Jurássico médio e terminal e do Cretácico.
Características no território: Nothobartsia asperrima, Ruta chalepensis, Sideritis hirsuta, Thymus sylvestris.
51.2.2. Teucrio capitati-Thymetum sylvestris Espírito Santo & Capelo in Capelo, J.C. Costa, Espírito Santo &
Lousã 1993
Esta associação semi-hiperoceânica, mesomediterrânica, sub-húmida a húmida, integra a série do Lonicero
implexae-Querco rotundifoliae sigmetum das serras calcárias cársicas e calcodolomíticas do Divisório
Português, sobre solos decapitados descarbonatados ([CCL+09]).
Esta associação, dominada por Thymus sylvestris acompanhado de Teucrium capitatum, constitui o tomilhal
subserial do Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae do Maciço Calcário Estremenho, que se encontra bem
representada na PPSM (Quadro 4.41).
Este grupo de vegetação insere-se no Habitat 5330 da Rede Natura 2000, integrando especificamente o subtipo
5330pt7, onde o único bioindicador encontrado foi Thymus sylvestris ([Alf06]). Pela localização dos inventários,
a progressão sucessional por carrascais, que tendam a excluir os tomilhais, parece ser a ameaça mais provável.
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Quadro 4.41: Teucrio capitati-Thymetum sylvestris Espírito Santo & Capelo in Capelo, J.C. Costa, Espírito
Santo & Lousã 1993
(Ulici densi-Thymion sylvestris, Rosmarinetalia officinalis, Rosmarinetea officinalis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

P

8
364
0.25
75
SE
30
22

8
366
0.25
80
S
15
22

12
371
0.20
95
SW
40
28

16
606
0.20
90
SW
15
29

R
E
S
E
N
Ç
A
S

25.3

Características da associação e unidades superiores
Thymus sylvestris
Teucrium capitatum
Rosmarinus officinalis
Anthyllis vulneraria subsp.
maura
Ononis pusilla
Nothobartsia asperrima
Euphorbia nicaeensis
Helianthemum apenninum
Ruta chalepenis
Sideritis hirsuta
Valeriana tuberosa
Cytinus ruber
Leuzea conifera

2
4
1

3
2
2

4
1
+

5
1
1

4
4
4

·

+

+

+

3

·
·
·
·
·
+
·
·
·

·
·
r
·
+
·
·
r
·

+
+
·
·
·
·
+
·
·

+
r
+
1
·
+
·
·
r

2
2
2
1
1
1
1
1
1

+

1

1

+

4

1
+

+
+

+
1

+
+

4
4

+

·

1

1

3

1

·

+

+

3

+

·

+

+

3

+

·

+

+

3

Companheiras
Leontodon taraxacoides subsp.
longirostris
Celtica gigantea
Dactylis glomerata
Avenula sulcata subsp.
occidentalis
Origanum virens
Carduus lusitanicus subsp.
broteroi
Salvia sclareoides

Outros taxa: Aceras anthropophorum + (2); Agrostis pourretii + (2); Allium roseum + (4); Ammoides pusilla 1 (3), 1 (4); Anagallis foemina r (3);
Anemona palmata + (2); Anthemis canescens + (1); Aristolochia paucinervis + (1), + (2); Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum + (4); Carex
halleriana 1 (2); Carlina corymbosa + (1); Centaurea pullata + (3), + (4); Cistus crispus 1 (2); Cistus salviifolius 1 (2), + (4); Cynara humilis 1 (3);
Delphinium pentagynum + (3); Echium tuberculatum + (1); Eryngium dilatatum 1 (3), 1 (4); Euphorbia characias + (1); Ferula communis 1 (1);
Melica ciliata subsp. magnolii + (3); Nepeta tuberosa 1 (3); Orchis italica 1 (2); Pallenis spinosa 1 (3); Parentucellia viscosa + (3), + (4); Plantago
afra + (3), 1 (4); Plantago serraria + (3), r (4); Pulicaria odora + (4); Rapistrum rugosum subsp. rugosum + (3); Reichardia picroides + (1), + (2);
Rhamnus alaternus subsp. alaternus 1 (1), + (2); Serapias strictiflora + (2); Stachys germanica + (1); Thapsia villosa + (1), + (3); Trifolium
stellatum + (1), + (4); Urginea maritima + (2), + (4).
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Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Fonte da Pipa, 39º11'15,2"N 09º03'54,0"W, 24-05-2014; 2 – Barreiro Pequeno, Ana
Paula, 39º11'49,5"N 09º03'15,3"W, 25-04-2014; 3 – Alto da lagoinha, 39º10'12,0"N 09º05'48,0"W, 09-06-2014; 4 – São João, Relva das
Cambalhotas, 39º10'18,9"N 09º03'44,0"W, 25-05-2014.

VIIIb. Vegetação serial arbustiva e de orlas de bosques
52. CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1974
Esta classe de vegetação, com grande desenvolvimento e diversidade na Península Ibérica, dominada por
nanofanerófitos e microfanerófitos dos géneros Cytisus, Genista, Adenocarpus e Retama, encontra-se em solos
siliciosos profundos, com matéria orgânica do tipo “mull” e sem hidromorfia temporal ([CAC+03]). Estabelece
os mantos, as orlas florestais ou as etapas de regressão de bosques climácicos, meso-oligotróficos não edafo-higrófilos, quer caducifólios quer perenifólios ([CAC+03]).
Dentro desta unidade foram identificadas uma ordem, uma aliança e uma associação.
Características no território: Erica arborea, Pteridium aquilinum.
52a. Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1974
Ordem única da classe ([CAC+03]).
Características no território: Cytisus grandiflorus.
52.4. Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, Díaz, Fernandez-González & Loidi 1991
Comunidades siliciosas de plantas de grande porte instaladas, predominantemente em solos evoluídos e
profundos e que resultam da destruição dos bosques da Quercion robori-pyrenaicae e Quercion broteroi
([CAC+03]).
52.4.3. Erico scopariae-Cytisetum grandiflori J.C.Costa, Lousã, Ladero & Capelo in Costa, Capelo, Lousã,
Antunes, Aguiar, Izco & Ladero 2000
Giestal dominado por Cytisus grandiflorus, que integra a série dos carvalhais do Arisaro simorrhini-Querco
broteroi sigmetum e ocorre em solos profundos derivados de calcários dolomíticos descarbonatados do
Divisório Português, no andar mesomediterrânico em ombroclima sub-húmido a húmido ([CAC+03]).
Este grupo de vegetação dominado por Cytisus grandiflorus (Figura 4.16) encontra-se, na PPSM, associado, tal
como referido em [CAC+03] para a classe, a zonas de recente e considerável abandono de terrenos agrícolas,
assim como à destruição antrópica dos bosques naturais ibéricos.

Figura 4.16: Pormenor do taxon Cytisus grandiflorus presente em Erico scopariae-Cytisetum grandiflori.
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Na PPSM, tal como referido para outros territórios ([CAC+03]), este giestal é subserial do cercal de Arisaro
simorrhini-Quercetum broteroi (Quadro 4.42).
Esta comunidade não se encontra sujeita a proteção legal.
Quadro 4.42: Erico scopariae-Cytisetum grandiflori J.C.Costa, Lousã, Ladero & Capelo in Costa, Capelo, Lousã,
Antunes, Aguiar, Izco & Ladero 2000
(Ulici europaei-Cytision striati, Cytisetalia scopario-striati, Cytisetea scopario-striati)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

P

200
264
1.50
100
E
60
24

150
351
1.50
100
N
2
20

200
189
2.00
95
NE
25
22

150
354
2.00
100
E
15
18

250
184
2.00
95
NE
10
26

250
475
1.50
100
SW
15
26

R
E
S
E
N
Ç
A
S

22.7

Características da associação e unidades superiores
Cytisus grandiflorus
Erica scoparia
Pteridium aquilinum
Erica arborea

4
·
+
+

4
1
+
·

5
+
·
+

4
1
2
·

5
2
1
·

5
1
1
1

V
V
V
III

+
·
+
·
+

+
+
+
1
1

1
+
+
+
·

+
+
+
·
·

+
+
·
+
+

1
+
+
1
1

V
V
V
IV
IV

+

+

·

+

·

1

IV

1
+
+
+
·
·
+
·
+

·
·
·
+
+
+
·
+
·

+
+
+
+
+
+
·
·
+

+
·
·
+
·
·
+
+
+

+
1
1
·
·
1
+
+
·

·
+
+
·
1
·
·
·
·

IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III

Companheiras
Rubus ulmifolius
Cistus salviifolius
Genista tournefortii
Daphne gnidium
Quercus x airensis
Dactylis hispanica subsp.
lusitanica
Quercus rivasmartinezii
Smilax aspera var. aspera
Ulex airensis
Origanum virens
Brachypodium phoenicoides
Rubia peregrina
Antirrhinum linkianum
Nothobartsia asperrima
Pistacia lentiscus

Outros taxa: Achillea ageratum + (2), + (4); Agrimonia eupatoria + (4), + (6); Arbutus unedo + (1), + (3); Avenula sulcata subsp. occidentalis +
(1), + (6); Calamintha nepeta + (1), + (2); Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica + (4); Cheirolophus sempervirens + (1), 1 (4); Cirsium
vulgare + (2); Clinopodium vulgare + (5), + (6); Coronilla glauca + (1); Crataegus monogyna 1 (5), + (6); Digitalis purpurea + (6); Equisetum
telmateia + (3); Euphorbia characias + (6); Ferula communis + (3), + (5); Genista triacanthos 1 (2); Hedera hibernica + (1), + (5); Holcus mollis 1
(5); Laurus nobilis + (1); Leucanthemum sylvaticum r (4), r (6); Lonicera implexa + (5), + (6); Luzula forsteri + (5); Oenanthe crocata + (3); Osyris
alba 1 (3), + (5); Phillyrea angustifolia 1 (6); Pulicaria odora + (1); Quercus broteroi + (1), + (3); Quercus coccifera 1 (2), 1 (6); Quercus
estremadurensis + (5); Quercus pyrenaica + (5); Rhamnus alaternus subsp. alaternus + (3), + (5); Rosa sempervirens + (3), + (5); Rosmarinus
officinalis 1 (6); Scabiosa atropurpurea + (2); Teucrium scorodonia + (4), + (5); Thapsia villosa + (6); Trifolium angustifolium + (2), + (6); Ulex
jussiaei + (1); Viburnum tinus + (1).
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Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Furadouro, 39º11'06,2"N 09º01'42,4"W, 30-07-2014; 2 – Barreiro Pequeno,
39º11'55,2"N 09º03'05,1"W, 29-07-2014; 3 – Pragança, Cabeça da Mata, 39º11'55,2"N 09º04'13,9"W, 10-08-2015; 4 – Entre e Barreiro
Pequeno e a Lagoa, Vais Cortiços, 39º11'48,1"N 09º02'48,6"W, 01-07-2014; 5 – Entre o Cercal e Rocha Forte, 39º13'30,9"N 09º01'21,9"W,
15-04-2014; 6 – Lagoa Pequena, 39º10'42,3"N 09º02'11,8"W, 21-06-2014.

53. RHAMNO CATHARTICAE-PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962
Classe de vegetação que integra comunidades arbustivas mesofíticas e xerofíticas, características de orlas de
bosques, assim como seriais de bosques das classes Querco-Fagetea sylvaticae e Salici purpureae-Populetea
nigrae, onde predominam os microfanerófitos arbustivos, principalmente espinhosos, que se desenvolvem em
solos húmicos ricos em nutrientes ou, no caso de comunidades permanentes, em solos delgados, declivosos e
mesmo pedregosos. Distribuem-se pelas regiões Mediterrânica e Eurosiberiana ([CNA+12] e [P-GP-F05]).
No território foram caracterizadas uma ordem, uma aliança, uma subaliança e uma associação.
Características no território: Crataegus monogyna, Rosa canina, Tamus communis.
53a. Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Sebes e silvados que orlam e substituem os bosques caducifólios, mesofíticos ou higrófilos, da Região
Mediterrânica e da Eurosiberiana ([CNA+12] e [P-GP-F05]).
53.1. Pruno spinosae-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954
Tal como é referido em C. Pinto-Gomes e R. Paiva-Ferreira ([P-GP-F05]) esta aliança reúne sebes e silvados,
eurosiberianos e mediterrânicos, sul-ocidentais europeus, com exigências oceânicas, semioceânicas ou
semicontinentais. São comunidades que se desenvolvem sobre solos frescos e eutróficos dos pisos termo a
supramediterrânico e termo a mesotemperados e são indiferentes ao substrato. Constituem as primeiras
etapas de substituição dos bosques higrófilos ou mesófilos caducifólios e/ou perenifólios.
Características no território: Lonicera periclymenum subsp. hispanica, Rosa pouzinii, Rosa sempervirens, Rubus
ulmifolius.
53.1b. Rosenion carioti-pouzinii Arnáiz ex Loidi 1989
Esta subaliança reúne sebes e silvados, que constituem a primeira etapa de substituição nas séries edafo-higrófilas e, nas estações mais húmidas, de algumas climatófilas. Observam-se tanto em solos ácidos como em
solos básicos ([P-GP-F05]).
53.1.3. Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
Silvados meso a termomediterrânicos, luso-extremadurenses e gaditano-onubo-algarvios ([Cos06]).
Esta associação é constituída principalmente por microfanerófitos, espinhosos ou sarmentosos, de folhas
caducas, por um número considerável de lianas, arbustos perenifólios e ervas vivazes. Estas plantas colonizam
solos profundos, húmidos de textura arenosa meso-oligotróficos, que devido à existência da matéria orgânica
da folhada, desprendida pela comunidade, humidificam-se e formam “sandmull”, um húmus doce, que
impede a acidez do solo à superfície ([R-MCC+80]).
Este grupo de vegetação, dominado por Rubus ulmifolius, foi descrito por S. Rivas-Martínez et al. em
[R-MCC+80] para Doñana e está bem representado nas Províncias Bética e Mediterrânica Ibérica Ocidental,
estendendo-se para a Província Tingitana.
Na PPSM, esta é frequente (Quadro 4.43), tal como referido para outros territórios ([P-GP-F05] e [R-MCC+80]).
Estes silvados representam a orla natural e a primeira etapa de substituição dos bosques caducifólios
ribeirinhos (freixiais, choupais e salgueirais).
Não detém estatuto de conservação.
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Quadro 4.43: Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
(Rosenion carioti-pouzinii, Pruno spinosae-Rubion ulmifolii, Prunetalia spinosae,
Rhamno catharticae-Prunetea spinosae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

P

30
176
1.50
100
NW
10
13

50
149
1.80
100
N
75
9

30
203
1.20
100
NW
20
17

30
193
1.00
100
NW
75
21

40
166
0.80
100
E
55
22

30
116
1.80
100
NE
3
15

R
E
S
E
N
Ç
A
S

16.3

Características da associação e unidades superiores
Rubus ulmifolius
Lonicera periclymenum subsp.
hispanica
Rosa canina
Tamus communis
Crataegus monogyna
Rosa sempervirens
Rosa pouzinii

5

5

5

5

5

5

V

1

1

1

·

1

1

V

·
·
+
·
·

·
·
·
1
·

+
·
·
·
·

1
+
+
·
·

1
1
r
·
·

·
1
·
2
+

III
III
III
II
I

·
·

1
3

+
1

2
+

1
1

2
1

V
V

+

·

1

+

1

·

IV

+
2
·
·
·

·
+
·
·
·

+
·
1
1
·

+
+
1
+
+

·
·
+
·
+

+
·
·
+
+

IV
III
III
III
III

Companheiras
Rubia peregrina
Smilax aspera var. altissima
Dactylis hispanica subsp.
lusitanica
Daucus carota
Euphorbia characias
Pteridium aquilinum
Dittrichia viscosa
Teucrium scorodonia

Outros taxa: Achillea ageratum + (3); Agrimonia eupatoria + (3), + (4); Arundo donax + (6); Bituminaria betuminosa + (1); Brachypodium
phoenicoides + (1), + (6); Calamintha nepeta + (1); Carlina corymbosa + (1); Cichorium intybus + (3); Cistus psilosepalus + (5); Cistus salviifolius
+ (4); Clinopodium vulgare + (4); Cyperus eragrostis + (5); Cytisus grandiflorus + (4); Genista triacanthos + (4); Hedera hibernica + (6); Holcus
lanatus 1 (5); Hypericum perforatum + (5), + (6); Laurus nobilis + (2), + (3); Lotus corniculatus subsp. carpetanus + (6); Lythrum junceum 1 (5);
Myrtus communis 1 (5); Oenanthe crocata 1 (2); Origanum virens + (3), + (4); Osyris alba 1 (2), + (4); Picris echioides + (1), r (5); Plantago major +
(5); Quercus coccifera + (4); Quercus suber var. occidentalis + (5); Rumex conglomeratus r (3), 1 (5); Salvia sclareoides 1 (1); Trifolium pratense +
(3), + (4); Trifolium repens + (3), r (5); Ulex airensis + (1), r (5).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Entre Carvalhal e Tojeira, 39º11'27,3"N 09º05'00,6"W, 30-07-2014; 2 – Entre Portela do
Sol e Cabanas de Torres, 39º09'27,1"N 09º04'20,1"W, 29-07-2014; 3 – Pragança, Portela de Casalinho, 39º12'03,0"N 09º03'44,8"W, 01-072014; 4 – Entre Rocha Forte e Charco, a oeste do Cabeço do Velho, 39º12'32,3"N 09º03'04,1"W, 01-07-2014; 5 – Entre o Cercal e Rocha Forte,
39º13'53,3"N 09º00'49,3"W, 01-07-2014; 6 – Cercal, 39º11'43,2"N 09º00'09,5"W, 28-07-2014.
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IX. Vegetação potencial florestal, pré-florestal, semidesértica e desértica
IXa. Matagais e bosques palustres, quionófilos ou colonizadores ripícolas
54. ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Classe de vegetação holártica formada por bosques e comunidades arbustivas típicas de áreas pantanosas. No
mediterrânico estas formações são escassas e existem em biótopos com compensação edáfica ([Gut14]).
No território estão representadas, nesta classe, uma ordem, uma aliança, uma subaliança e uma associação.
54a. Alnetalia Glutinosae Tüxen 1937
Ordem única da classe ([Cos06]).
54.1. Alnion glutinosae Malcuit 1929
Aliança de distribuição europeia ([Cos06]).
54.1a. Salici atrocinereae-Alnenion glutinosae Rivas-Martínez, T.E. Díaz & F. Prieto 2011
Subaliança que reúne associações onde predominam amieiros (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix atrocinerea)
([R-MPD+11]).
54.1.3. Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo &
E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez 2011
Salgueiral termomediterrânico, do Sudoeste da Península Ibérica, dominado por Salix atrocinerea e com um
estrato arbustivo significativo com Vitis vinifera subsp. sylvestris. Tal como se refere em [Gut14] também na
PPSM este salgueiral se apresenta denso e alto, desenvolvendo-se em águas correntes ao longo de linhas de
água, onde, por vezes, o volume de água no verão é muito reduzido. É uma formação existente apenas a baixa
altitude no território, como se confere no Quadro 4.44.
Este grupo de vegetação insere-se no Habitat 92A0 da Rede Natura 2000, integrando especificamente o subtipo
92A0pt3, cujo bioindicador, presente na região, prende-se com a dominância de Salix atrocinerea ([Alf06]). A
degradação continuada do habitat, devido ao corte de árvores dominantes e à limpeza mecânica de linhas de
água, nalgumas situações já mostra efeitos contraproducentes que devem ser minorados, por exemplo, com a
interdição do uso de máquinas pesadas, corte de árvores e limpeza manual dos silvados.
Quadro 4.44: Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez 2011
(Salici atrocinereae-Alnenion glutinosae, Alnion glutinosae, Alnetalia glutinosae, Alnetea glutinosae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

P

150
136
6.00
100
W
10
22

100
116
5.00
100
NW
5
25

150
113
6.00
100
NW
5
21

100
222
4.00
100
N
7
30

R
E
S
E
N
Ç
A
S

24.5

Características da associação e unidades superiores
Salix atrocinerea
Vitis vinifera subsp. sylvestris

4
·

4
+

5
+

5
1

4
3
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Companheiras
Rubus ulmifolius
Arundo donax
Populus nigra
Rosa sempervirens
Rubia peregrina
Dactylis hispanica
Lonicera periclymenum subsp.
hispanica
Picris echioides

1
1
1
·
1
·

2
1
1
1
+
+

2
1
·
1
·
+

1
1
1
1
1
+

4
4
3
3
3
3

+

+

+

·

3

·

+

+

+

3

Outros taxa: Achillea ageratum + (4); Agrimonia eupatoria + (4); Agrostis stolonifera + (3); Apium nodiflorum + (2); Bituminaria bituminosa +
(2); Brachypodium phoenicoides + (2); Calystegia sepium + (3); Cichorium intybus + (1), + (4); Cirsium arvense r (3); Crataegus monogyna + (3),
+ (4); Daucus carota + (3), + (4); Dittrichia viscosa + (3); Dorycnium rectum + (1), + (2); Epilobium tetragonum subsp. tetragonum + (2), + (4);
Equisetum telmateia 1 (2), + (4); Euphorbia characias + (1), 1 (4); Ficus carica 1 (1); Fraxinus angustifolia 1 (2); Geranium dissectum + (3);
Hedera hibernica + (2), 1 (4); Heracleum sphondylium + (4); Holcus lanatus + (1), + (3); Hypericum perforatum + (3), + (4); Ipomoea indica 1 (2);
Laurus nobilis 1 (4); Lythrum junceum + (3); Mentha suaveolens + (1); Oenanthe crocata 1 (4); Orobanche hederae + (4); Parietaria judaica 1 (2);
Phalaris coerulescens + (2), 1 (4); Plantago major + (4); Pteridium aquilinum 1 (1), 1 (2); Ranunculus repens + (4); Rhamnus alaternus subsp.
alaternus + (1); Rosa canina 1 (1); Rosa pouzinii 1 (3); Rumex crispus + (3); Senecio jacobaea + (4); Senecio vulgaris + (3); Smilax aspera var.
altissima 2 (1), 1 (2); Smilax aspera var. aspera 1 (1), + (2); Tamus communis 2 (1); Teucrium scorodonia + (1), + (4); Trifolium pratense + (1), +
(4); Trifolium repens + (1); Tropaeolum majus + (1); Vinca difformis + (2), + (4).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Pragança, Moncão, 39º12'15,7"N 09º03'57,5"W, 02-07-2014; 2 – Avenal, 39º10'52,9"N
09º06'17,2"W, 30-07-2014; 3 – Cercal, 39º13'46,4"N 09º00'05,4"W, 28-07-2014; 4 – Pragança, Feteira, 39º11'33,6"N 09º04'04,3"W, 30-07-2014.

56. SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E.Díaz,
Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó 2002
Classe de vegetação que reúne bosques caducifólios, húmidos, ripícolas, tempero-higrófilos, típicos da Região
Eurosiberiana e da Mediterrânica ([CNA+12]).
Este grupo de vegetação integra uma ordem, uma aliança, duas subalianças, duas associações e uma
comunidade.
Características no território: Equisetum telmateia, Populus nigra, Vitis vinifera subsp. sylvestris.
56a. Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Ordem que inclui bosques ribeirinhos caducifólios, eurosiberianos e mediterrânicos, que se desenvolvem em
fluvissolos (aluviossolos) húmidos com a toalha freática à superfície ([CNA+12]).
Características no território: Carex pendula, Populus alba, Ranunculus ficaria, Salix atrocinerea, Vinca difformis.
56.1. Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Aliança de bosques tempero-higrófilos, caducifólios, com distribuição mediterrânica, sobre solos ricos em
nutrientes, que colonizam as margens de rios de corrente lenta e águas eutróficas ([CNA+12]).
Características no território: Arum italicum, Bryonia cretica subsp. dioica.
56.1a. Populenion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Subaliança com comunidades que se desenvolvem em margens em posição mais próxima de linhas de água
mediterrânicas e, portanto, frequentemente inundadas ([CNA+12]).
Características no território: Salix neotricha.
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56.1.1. Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae J.C. Costa, Neto, Capelo, Lousã & Rivas-Martínez 2011
De acordo com [CE-SA10], esta associação caracteriza-se pela existência de salgueiral/choupal de choupo
negro e salgueiro-branco dos rios e ribeiras termomediterrânicas, portuguesas-sadenses.
Esta comunidade, na área de estudo, encontra-se a baixa altitude, com orientação predominante para
noroeste, como se observa em quatro dos cinco inventários realizados e expostos no Quadro 4.45. É
enquadrável no Habitat 92A0 da Rede Natura 2000, integrando o subtipo 92A0pt2, em que Populus nigra e Salix
neotricha (Figura 4.17) são os bioindicadores ([Alf06]). As ameaças e medidas de gestão, do presente habitat,
são coincidentes com as do anterior.
Quadro 4.45: Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae J.C. Costa, Neto, Capelo, Lousã &
Rivas-Martínez 2011
(Populenion albae, Populion albae, Populetalia albae, Salici purpureae-Populetea nigrae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

150 250 200 200 200
208 161 116 239 148
8.00 15.00 10.00 12.00 8.00
95
100 100 100 100
E
NW
NW
NW
NW
15
5
5
2
5
19
22
30
26
20
23.4

R
E
S
E
N
Ç
A
S

Características da associação e unidades superiores
Populus nigra
Equisetum telmateia
Vinca difformis
Salix atrocinerea
Vitis vinifera subsp. sylvestris
Bryonia cretica subsp. dioica
Salix neotricha
Carex pendula

·
·
r
·
+
·
5
·

5
1
·
·
+
·
·
·

5
1
1
1
·
·
·
·

4
1
1
+
+
r
·
·

5
1
1
1
·
1
·
+

IV
IV
IV
III
III
II
I
I

+
2
·
2
·
·
·
·
+
r

3
2
2
·
+
+
+
+
+
·

1
2
1
+
+
·
+
+
+
·

1
1
+
+
r
1
·
·
·
+

2
2
+
+
+
1
1
1
·
+

V
V
IV
IV
IV
III
III
III
III
III

Companheiras
Arundo donax
Rubus ulmifolius
Fraxinus angustifolia
Dactylis hispanica
Ficus carica
Hedera helix . subsp. helix
Dorycnium rectum
Parietaria judaica
Picris echioides
Oenanthe crocata

Outros taxa: Achillea ageratum + (1), + (4); Apium nodiflorum + (2), + (3); Avenula sulcata subsp. occidentalis + (1); Bituminaria bituminosa +
(3); Brachypodium phoenicoides 1 (1), + (3); Calystegia sepium + (2); Cichorium intybus 2 (1); Conyza sumatrensis + (3); Coronilla glauca + (4);
Crataegus monogyna + (4); Cynodon dactylon 1 (1); Daphne gnidium + (1); Daucus carota + (2), + (4); Dittrichia viscosa + (1); Epilobium
tetragonum subsp. tetragonum + (3); Euphorbia characias + (2), 1 (4); Hedera hibernica 1 (3), 1 (4); Holcus lanatus + (3); Ipomoea indica + (3);
Laurus nobilis 2 (2), + (4); Lavatera cretica + (3); Lonicera periclymenum subsp. hispanica + (3); Olea europea var. europaea + (3); Orobanche
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hederae + (4); Osyris alba + (3); Phalaris coerulescens + (3), + (4); Piptatherum miliaceum 1 (1); Pistacia lentiscus 1 (1); Pteridium aquilinum 2
(2), 1 (3); Rorippa nasturtium-aquaticum + (2), + (5); Rosa sempervirens 1 (3), + (4); Rubia peregrina + (3), + (4); Sambucus nigra 2 (1), + (5);
Scrophularia scorodonia + (5); Senecio jacobaea 1 (1), + (3); Smilax aspera var. altissima 1 (2), 1 (3); Smilax aspera var. aspera 1 (2), + (4);
Tamus communis 2 (2); Teucrium scorodonia + (2), + (4); Tropaeolum majus + (5); Verbena officinalis + (5).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Portela do Sol, 39º09'32,4"N 09º05'02,8"W, 20-07-2014; 2 – Pragança, Barrocas,
39º11'47,0"N 09º04'15,5"W, 10-08-2015; 3 – Avenal, 39º10'52,9"N 09º06'17,2"W, 30-07-2014; 4 – Pragança, Feteira, 39º11'32,2"N
09º04'02,5"W, 30-07-2014; 5 – Riba Fria, 39º11'59,1"N 09º04'10,5"W, 02-07-2014.

Figura 4.17: Pormenores do taxon Salix neotricha presente em Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae.
Comunidade de Populus alba
Na área de estudo foi identificada somente uma comunidade onde predomina o Populus alba, que constitui o
Quadro 4.46.
Esta comunidade pode ser enquadrada no Habitat 92A0 da Rede Natura 2000, na medida em que há
dominância de Populus alba. Verifica-se que este grupo de vegetação encontra-se, no País, normalmente muito
degradado e fragmentado face ao mesmo tipo de ameaças dos dois grupos anteriores ([Alf06]), necessitando
por isso de estudos mais aprofundados.
Quadro 4.46: Comunidade de Populus alba
(Populenion albae, Populion albae, Populetalia albae, Salici purpureae-Populetea nigrae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

P

180
147
8.00
90
SE
5
25

R
E
S
E
N
Ç
A
S

25

Características da associação e unidades
superiores
Populus alba
Populus nigra
Arum italicum
Vinca difformis

4
1
+
+

1
1
1
1
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Outros taxa: Arundo donax 1 (1); Avenula sulcata subsp. occidentalis 1 (1); Bituminaria bituminosa + (1); Brachypodium phoenicoides 1 (1);
Calystegia sepium + (1); Cichorium intybus + (1); Dactylis hispanica 1 (1); Daucus carota + (1); Ferula communis 1 (1); Hedera hibernica + (1);
Holcus lanatus + (1); Linum bienne 1 (1); Osyris alba + (1); Phalaris coerulescens 2 (1); Poa trivialis subsp. sylvicola 1 (1); Prunella vulgaris + (1);
Rubia peregrina + (1); Rubus ulmifolius + (1); Rumex crispus + (1); Smilax aspera var. altissima 1 (1); Smilax aspera var. aspera + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Entre Portela do Sol e Cabanas de Torres, 39º09'26,5"N 09º04'17,9"W, 29-07-2014.

56.1b. Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975
Subaliança que integra bosques ribeirinhos mediterrânicos ocidentais (ulmeirais e freixiais) que se
desenvolvem em solos profundos, com nível freático elevado, próprios do leito de cheia dos ribeiros e ribeiras,
ou seja, são comunidades que se encontram em zonas mais elevadas das margens dos rios, inundadas só em
cheias catastróficas ([CNA+12] e [P-GP-F05]).
Características no território: Fraxinus angustifolia, Ulmus minor.
56.1.6. Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
Freixial silicícola, ribeirinho, termo a mesomediterrânico do ocidente peninsular. Tal como se enuncia em
[P-GP-F05], também na PPSM, esta formação, dominada por Fraxinus angustifolia (Figura 4.18), ocorre
fragmentada nas margens das principais linhas de água, submetidas a inundações ocasionais. Devido à
degradação existente, observa-se com frequência os silvados de Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii que
representam a orla e a sua primeira etapa de substituição. No caso da PPSM, a presença da espécie Rubus
ulmifolius é bastante expressiva e observa-se no Quadro 4.47.
Este freixial integra o Habitat 91B0 da Rede Natura 2000 ([Alf06]), onde a dominância de Fraxinus angustifolia
opera como bioindicadora. Nos locais desta associação, parece-nos evidente que as ameaças mais
significativas estão relacionadas com o corte e competição no estrato arbustivo, devendo haver uma
monitorização por parte das entidades competentes.

Figura 4.18: Pormenor da associação Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae.
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Quadro 4.47: Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
(Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris, Populion albae, Populetalia albae, Salici purpureae-Populetea nigrae)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

250 200 150
202 161 116
8.00 10.00 6.00
100 100 100
N
NW
NW
15
5
5
21
26
24

4

P

150
119
8.00
100
N
7
24

R
E
S
E
N
Ç
A
S

23.8

Características da associação e unidades superiores
Fraxinus angustifolia
Equisetum telmateia
Populus nigra
Salix atrocinerea
Vitis vinifera subsp. sylvestris
Vinca difformis
Ranunculus ficaria
Ulmus minor

5
·
·
·
·
+
·
+

4
2
1
·
·
·
·
·

4
1
1
1
+
1
·
·

5
+
·
+
r
·
+
·

4
3
2
2
2
2
1
1

2
+
·
+
+
1
+
·
1
·
+
+

1
1
1
·
1
+
+
+
·
+
+
+

+
1
1
1
+
·
1
+
+
+
·
+

1
2
1
1
·
+
·
1
+
+
+
·

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Companheiras
Arundo donax
Rubus ulmifolius
Smilax aspera var. altissima
Rosa sempervirens
Parietaria judaica
Picris echioides
Pteridium aquilinum
Smilax aspera var. aspera
Torilis arvensis subsp. neglecta
Dactylis hispanica
Daucus carota
Holcus lanatus

Outros taxa: Achillea ageratum + (1); Apium nodiflorum + (2); Asparagus acutifolius + (4); Bituminaria bituminosa + (3); Blackstonia perfoliata
+ (3); Brachypodium phoenicoides 1 (3); Calystegia sepium 1 (2); Cistus psilosepalus + (4); Conyza sumatrensis + (1); Cytisus grandiflorus + (4);
Daphne gnidium + (4); Dorycnium rectum + (2); Echinochloa crus-galli + (2); Epilobium hirsutum + (2); Epilobium tetragonum subsp.
tetragonum 1 (1), + (3); Euphorbia exigua + (1); Ficus carica 1 (2); Hedera helix subsp. helix 1 (2); Hedera hibernica + (3); Hypericum perforatum
+ (4); Laurus nobilis 1 (1), 2 (2); Lavatera cretica + (3); Lythrum junceum + (1); Phillyrea latifolia + (3); Poa trivialis subsp. sylvicola + (1);
Potentilla reptans + (1); Quercus rivasmartinezii 1 (4); Rorippa nasturtium-aquaticum 1 (2); Rosa pouzinii 1 (4); Rubia peregrina + (3), 1 (4);
Scrophularia scorodonia + (2); Senecio jacobaea + (1); Tamus communis 1 (2), + (4); Teucrium scorodonia + (2), + (4); Tropaeolum majus 1 (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Pragança, 39º11'49,7"N 09º03'50,5"W, 30-07-2014; 2 – Pragança, Barrocas,
39º11'47,0"N 09º04'15,5"W, 10-08-2015; 3 – Avenal, 39º10'52,9"N 09º06'17,2"W, 30-07-2014; 4 – Cercal, 39º13'42,9"N 09º00'14,2"W,
28-07-2014.
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IXb. Vegetação climatófila e edafófila potencial mediterrânica e eurosiberiana
59. QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950
Comunidades de bosques, pré-bosques e matagais densos, de folha persistente ou marcescente, normalmente
sombrios, formadores de húmus tipo "mull" florestal. Indiferentes à natureza química do substrato e do solo,
sendo, contudo, limitados pela hidromorfia permanente ou mesmo temporária do solo. Constituem a
vegetação climácica bem como a sua orla arbustiva e o matagal de substituição daquelas, nos territórios
mediterrânicos, de ombroclima desde seco até húmido, e em termótipos que vão do infra até ao
mesomediterrânico. Podendo ocorrer, contudo, em algumas zonas semiáridas a sub-húmidas
supramediterrânicas, nos territórios eurosiberianos meridionais submediterrânicos ([CNA+12]).
Nesta classe, na PPSM, foram identificadas, numa primeira fase, duas ordens, cinco alianças, cinco
subalianças, nove associações e duas comunidades. Porém, após uma análise pormenorizada dos quadros
fitossociológicos, propõe-se que a subaliança Quercenion rivasmartinezii-suberis (da aliança Querco
rotundifoliae-Oleion sylvestris) passe a integrar a aliança anterior: Quercion broteroi. Desta forma passaria de
59.2b. para 59.1c., o que significa a caracterização final de duas ordens, quatro alianças, cinco subalianças,
nove associações e duas comunidades.
Características no território: Carex halleriana, Daphne gnidium, Lonicera etrusca, Lonicera implexa, Olea
europaea var. sylvestris, Phillyrea latifolia, Pulicaria odora, Rhamnus alaternus subsp. alaternus, Rubia
peregrina, Smilax aspera var. aspera.
59a. Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
Ordem de vegetação que reúne os bosques mediterrânicos climácicos, perenifólios ou marcescentes,
geradores de sombra e de húmus florestal, em territórios chuvosos. Distribuem-se pelos andares termo, meso
e supramediterrânico de ombroclima hiper-húmido a seco. O sub-bosque, à exceção dos territórios frios
supramediterrânicos, caracteriza-se pela abundância de arbustos e lianas de folhas persistentes e esclerófilas
([CNA+12]).
Características no território: Anemone palmata, Asplenium onopteris, Bupleurum rigidum subsp. paniculatum,
Carex distachya, Melica minuta subsp. arrecta, Quercus rotundifolia, Quercus suber var. suber, Quercus x airensis,
Rosa sempervirens, Ruscus aculeatus, Viburnum tinus.
Considera-se nesta ordem, como plantas características, os fanerófitos equivalentes aos referidos em
[CNA+12], dando-se como exemplo o caso do Quercus suber var. occidentalis.
59.1. Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas-Martínez 1975 corr. V. Fuente 1986
Aliança que associa os bosques perenifólios de sobreiros e azinheiras, bem como os marcescentes de
carvalhos, característicos dos pisos termo, meso e supramediterrânico inferior, com ombroclima seco a
húmido ([CNA+12] e [P-GP-F05]).
Propõe-se que esta aliança passe a integrar três subalianças (59.1a. Quercenion broteroi, 59.1b. Paeonio
broteroi-Quercenion rotundifoliae e 59.1c. Quercenion rivasmartinezii-suberis), duas que já integrava e uma
terceira que tem origem na aliança 59.2, que no âmbito deste trabalho deixou de ser considerada, contudo as
espécies características transitam para a presente aliança.
Características no território da aliança Quercion broteroi: Genista tournefortii, Hyacinthoides hispanica,
Luzula forsteri, Paeonia broteri, Quercus broteroi, Quercus estremadurensis, Quercus x beturica, Quercus x
subandegavensis.
Características no território da aliança Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris: Arisarum simorrhinum, Asparagus
aphyllus, Scilla monophyllos, Smilax aspera var. altissima.
Considera-se nesta aliança, como plantas características, também, os fanerófitos equivalentes aos referidos
em [CNA+12], dando-se como exemplo o caso do Quercus gaditana.
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59.1a. Quercenion broteroi Rivas-Martínez 1987
Subaliança caracterizada por bosques ombrófilos com tendência oceânica de sobreirais e carvalhais
marcescentes ([CNA+12] e [P-GP-F05]).
Características no território: Quercus marianica, Sanguisorba hybrida.
Considera-se nesta subaliança, como plantas características, também, os fanerófitos equivalentes aos
referidos em [CNA+12], dando-se como exemplo o caso do Quercus x rosa-pintii.
59.1.1. Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1955 corr. Rivas-Martínez 1975
Associação que integra cercais meso a termomediterrânicos, sub-húmidos a húmidos, que se desenvolvem em
solos alcalinos do Arrabidense e do Divisório Português ([CE-SA10]).
Na PPSM, estes carvalhais de carvalho-cerquinho encontram-se em diversos locais, a várias altitudes e
orientações, tal como mostra o Quadro 4.48, mas sempre de acordo com o apresentado em [Net09], pois, como
as suas características ecológicas impedem que suportem temperaturas elevadas ou muito baixas, encontram-se, muitas vezes, em situação de abrigo na parte inferior das vertentes de vales fechados (Figura 4.19).
Outrora dominante, atualmente forma bosques modestos como testemunho de uma área muito maior. Em
termos gerais, contacta em zonas mais altas com os azinhais de Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae e
nas regiões de menor altitude com os sobreirais de Asparago aphylli-Quercetum suberis.
Integra o Habitat 9240 da Rede Natura 2000, cuja proposta de designação portuguesa é Carvalhais de Quercus
broteroi. A presença dominante desta espécie constitui-se como bioindicadora do habitat, na região. A partir da
análise de [Alf06] e atendendo ao caso particular do território, considera-se que as principais ameaças estão
relacionadas com a alteração do uso do solo (expansão urbana, agricultura e plantação de espécies florestais
de crescimento rápido), fogo e desconhecimento do valor deste habitat para a conservação. As orientações de
gestão passam necessariamente pela regeneração do habitat, nomeadamente através da interdição às
alterações ao uso do solo, da remoção de vegetação competidora (matos esclerófilos e invasoras), da
plantação ou sementeira de carvalhos, da redução do risco de incêndios (limpeza das orlas e de caminhos e
colocação de pontos de água) e da promoção de campanhas de sensibilização.
Quadro 4.48: Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1955 corr. Rivas-Martínez 1975
(Quercenion broteroi, Quercion broteroi, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

P

200 200 300 250 300
116 529 158 252 182
10.00 10.00 12.00 12.00 15.00
90
100 100 100
95
NE
E
NW
SE
S
3
5
3
30
15
28
36
36
43
45
37.6

R
E
S
E
N
Ç
A
S

Características da associação e unidades superiores
Quercus broteroi
Rubia peregrina
Ruscus aculeatus
Smilax aspera var. altissima
Asparagus aphyllus
Daphne gnidium
Rhamnus alaternus subsp.

5
1
+
1
+
·
+

4
+
+
·
·
r
·

4
1
+
1
1
+
1

4
1
1
+
+
+
+

4
2
1
3
+
+
1

V
V
V
IV
IV
IV
IV
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alaternus
Arisarum simorrhinum
Smilax aspera var. aspera
Olea europaea var. sylvestris
Melica minuta subsp. arrecta
Rosa sempervirens
Carex distachya
Phillyrea latifolia
Anemone palmata
Asplenium onopteris
Genista tournefortii
Quercus gaditana
Quercus suber var. occidentalis
Viburnum tinus
Quercus x beturica
Quercus x rosa-pintii
Quercus x subandegavensis
Lonicera etrusca
Lonicera implexa
Luzula forsteri
Paeonia broteri
Pulicaria odora
Quercus estremadurensis
Quercus marianica

·
1
+
·
1
·
·
·
·
·
·
·
·
1
·
·
·
·
·
·
·
·
·

+
·
·
+
·
·
·
·
·
+
·
·
·
·
·
·
·
·
·
+
·
+
·

·
1

1
+
r
+
·
+
1
+
+
·
·
·
2
·
·
·
·
·
·
·
+
·
·

2
·
1
·
·
1
·
·
·
·
·
2
·
·
1
1
·
+
+
·
·
·
+

III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+
+
2
·
·
+
2
2
·
·
+

+
2
1
+
+
·
·
·
+
2
·

2
+
1
1
+
+
2
2
1
+

2
1
+
1
+
+
·
·
2
+
·

1
1
·
2
1
+
2
1
·
1
2

V
V
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III

·

+

·

+

1

III

·
·
·
+

·
+
+
+

+
+
+
·

+
+
+
·

+
·
·
+

III
III
III
III

+
1
·
·
+
·
+
2
·
·
·
·
·
+
·
·
·
·
·
·

Companheiras
Tamus communis
Rubus ulmifolius
Laurus nobilis
Quercus rivasmartinezii
Origanum virens
Teucrium scorodonia
Hedera hibernica
Osyris alba
Asplenium adiantum-nigrum
Crataegus monogyna
Brachypodium phoenicoides
Lonicera periclymenum subsp.
hispanica
Cytisus grandiflorus
Euphorbia characias
Quercus coccifera
Trifolium pratense

Outros taxa: Antirrhinum linkianum + (5); Arbutus unedo + (3), + (4); Aristolochia paucinervis + (2); Arum italicum 1 (5); Asplenium billotii + (4);
Brachypodium sylvaticum + (5); Cistus salviifolius + (3), + (4); Cistus x incanus + (3); Clinopodium arundanum 1 (5); Coronilla glauca + (3), + (4);
Dactylis hispanica subsp. hispanica + (2), + (4); Dactylis hispanica subsp. lusitanica + (1), + (4); Daucus carota + (2); Digitalis purpurea r (2), +
(5); Erica arborea + (3), r (4); Ferula communis + (3), 1 (5); Hedera helix subsp. rhizomatifera 1 (2), 1 (4); Helleborus foetidus + (2); Heracleum

250

CAPÍTULO 4. COBERTO VEGETAL

sphondylium + (2); Holcus mollis + (1), + (5); Hypericum perforatum + (1), r (2); Iris foetidissima + (4); Klasea baetica subsp. lusitanica + (4);
Lotus hispidus + (1); Myrtus communis + (4); Phalaris coerulescens + (1); Phillyrea angustifolia + (4), + (5); Piptatherum miliaceum + (5); Pistacia
lentiscus 2 (3), + (4); Polypodium cambricum + (5); Polypodium interjectum + (4); Prunella vulgaris + (1), 1 (2); Prunus spinosa + (1); Pteridium
aquilinum + (2), 2 (5); Quercus pyrenaica + (1), 1 (5); Quercus x neomairei 1 (5); Ranunculus ficaria + (5); Reseda luteola + (2); Rumex crispus +
(1), + (2); Salvia sclareoides + (2); Scolymus hispanicus + (2); Scrophularia scorodonia + (5); Sedum forsterianum + (2); Stachys germanica
subsp. lusitanica + (2); Ulex airensis + (3), + (5); Ulex minor var. lusitanicus + (3); Umbilicus rupestris + (4); Urginea maritima + (5);
Vitis vinifera subsp. sylvestris r (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Cercal, 39º13'56,3"N 09º00'07,8"W, 06-07-2015; 2 – Arieiro, Serra, 39º10'42,5"N
09º03'16,7"W, 30-06-2014; 3 – Pragança, Cabeça da Mata, 39º11'57,8"N 09º04'18,4"W, 10-08-2015; 4 – Furadouro, 39º10'55,8"N
09º01'37,1"W, 10-06-2014; 5 – Entre o Cercal e Rocha Forte, 39º13'40,9"N 09º01'23,9"W, 15-04-2014.

Figura 4.19: Pormenores da associação Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi.
Comunidade de Quercus estremadurensis
Na área estudada só foi possível realizar um inventário desta comunidade, numa zona mais arenosa do Cercal,
próximo de uma ribeira, onde se verificou, claramente, o domínio de Quercus estremadurensis (Quadro 4.49).
Este levantamento e, consequentemente, a existência desta comunidade confirma a apetência tempori-higrófila deste taxon referida em [V-Viç12].
Esta comunidade enquadra-se no Habitat 9240 da Rede Natura 2000, onde se registam as mesmas
preocupações e orientações do caso anterior. Em termos fitossociológicos esta comunidade necessita ainda de
estudos mais aprofundados, uma vez que já foi detetada a sua existência noutros territórios continentais.
Quadro 4.49: Comunidade de Quercus estremadurensis
(Quercenion broteroi, Quercion broteroi, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

P

300
134
10.00
100
N
12
38

R
E
S
E
N
Ç
A
S

38

Características da associação e unidades superiores
Quercus estremadurensis
Quercus broteroi

4
2

1
1
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Quercus x beturica
Quercus suber var. suber
Quercus marianica
Rosa sempervirens
Rubia peregrina
Asparagus aphyllus
Daphne gnidium
Luzula forsteri
Quercus gaditana
Ruscus aculeatus
Sanguisorba hybrida
Smilax aspera var. altissima
Smilax aspera var. aspera

1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Outros taxa: Agrostis curtisii +; Brachypodium phoenicoides +; Carlina corymbosa +; Celtica gigantea +; Crataegus monogyna 1; Cynara
humilis +; Echium tuberculatum +; Erica cinerea +; Erica lusitanica 1; Erica scoparia +; Fraxinus angustifolia 1; Hedera helix subsp. helix 2;
Holcus lanatus +; Lithodora lusitanica +; Lonicera periclymenum subsp. hispanica 1; Pseudarrhenatherum longifolium +; Pteridium aquilinum
1; Quercus lusitanica +; Rubus ulmifolius +; Tamus communis +; Teucrium scorodonia +; Ulex airensis 1; Ulex minor var. lusitanicus +.
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Cercal, 39º13'37,8"N 09º00'19,0"W, 06-07-2015.

Comunidade de Quercus marianica
A predominância desta espécie, Quercus marianica, só se encontrou uma vez no Furadouro, no caminho para a
antiga casa do guarda-florestal (Quadro 4.50).
Tal como nas duas situações anteriores, também esta comunidade é enquadrável no Habitat 9240 da Rede
Natura 2000 e necessita de estudos mais detalhados.
Quadro 4.50: Comunidade de Quercus marianica
(Quercenion broteroi, Quercion broteroi, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

P

200
239
8.00
100
SE
15
25

R
E
S
E
N
Ç
A
S

25

Características da associação e unidades superiores
Quercus marianica
Daphne gnidium
Quercus broteroi
Ruscus aculeatus
Smilax aspera var. altissima
Smilax aspera var. aspera
Asplenium onopteris
Lonicera implexa

5
1
1
1
1
1
+
+

1
1
1
1
1
1
1
1
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+
+
+
+

Phillyrea latifolia
Pulicaria odora
Rubia peregrina
Viburnum tinus

1
1
1
1

Outros taxa: Arbutus unedo 2; Asplenium adiantum-nigrum +; Brachypodium phoenicoides +; Cheirolophus sempervirens +; Erica arborea +;
Euphorbia characias +; Hedera hibernica 1; Myrtus communis 1; Pistacia lentiscus 1; Polypodium cambricum +; Quercus coccifera +; Rubus
ulmifolius +; Tamus communis 1.
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Furadouro, direção casa do guarda-florestal, 39º10'51,7"N 09º01'39,6"W, 11-10-2014.

59.1b. Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986
Azinhais de tendência continental ([CNA+12]).
59.1.11. Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae Lousã, Espírito Santo & J.C. Costa 1994
Segundo [CE-SA10] está-se na presença de azinhais calcícolas, mesomediterrânicos sub-húmidos a húmidos do
Divisório Português e do Luso-Extremadurense.
No território encontram-se dispersos em diversas altitudes, com alturas médias variadas, onde em mais de
metade dos inventários realizados se observa uma orientação para Norte. Adotam uma posição edafoxerófila,
sobrevivendo em solos cársicos de reduzida espessura. Neste ambiente, de grande secura edáfica,
praticamente só o Quercus rotundifolia caracteriza o estrato arbóreo, como mostra o Quadro 4.51. Esta árvore,
na maioria das vezes, de porte reduzido assume-se como a cabeça da série edafoxerófila da PPSM (Figura 4.20).
De acordo com informação expressa em [E-SC99] só na zona junto a Cabanas de Torres ocorrem azinheiras de
porte arbóreo, resquício do azinhal que existia na Serra. A pluviosidade é maior mas a reduzida espessura e
grande drenagem interna dos solos originam a secura edáfica necessária.
Esta associação está enquadrada no Habitat 9340 da Rede Natura, subtipo 9340pt2. Na região foram registados
como bioindicadores, deste habitat, os seguintes taxa: Quercus rotundifolia, Bupleurum rigidum subsp.
paniculatum, Thymus sylvestris e Teucrium capitatum ([Alf06]). Devido à posição que ocupam considera-se o
fogo como o seu maior inimigo.
Quadro 4.51: Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae Lousã, Espírito Santo & J.C. Costa 1994
(Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae, Quercion broteroi, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

7

P

80
368
1.50
100
S
25
21

150
372
1.80
90
N
2
25

300
469
1.50
100
S
10
18

100
517
1.50
100
NE
40
23

200
521
2.00
100
N
5
34

150
362
2.00
90
N
30
30

100
415
2.50
95
N
10
29

R
E
S
E
N
Ç
A
S

25.7

Características da associação e unidades superiores
Quercus rotundifolia
Quercus x airensis
Daphne gnidium
Rubia peregrina
Lonicera implexa
Rhamnus alaternus subsp.

4
1
+
·
·
·

4
·
1
+
+
+

4
1
1
·
1
·

4
1
1
+
+
·

4
1
1
+
+
·

4
2
·
1
+
2

4
2
1
2
1
2

V
V
V
IV
IV
III
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alaternus
Genista tournefortii
Melica minuta subsp. arrecta
Asplenium onopteris
Smilax aspera var. aspera
Asparagus aphyllus
Olea europaea var. sylvestris
Carex halleriana
Hyacinthoides hispanica
Bupleurum rigidum subsp.
paniculatum
Carex distachya
Lonicera etrusca
Paeonia broteri
Phillyrea latifolia

·
·
·
·
r
+
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
+
·

+
·
·
+
·
·
·
·

1
+
·
·
·
·
+
·

·
+
1
·
·
·
·
1

2
+
1
1
1
r
·
·

III
III
II
II
II
II
II
I

·

·

·

·

·

·

+

I

·
·
·
·

·
·
·
·

·
+
·
·

·
·
·
·

·
·
+
·

+
·
·
·

·
·
·
+

I
I
I
I

+
·

+
1

+
1

1
+

1
+

+
·

+
1

V
IV

1

+

+

+

1

·

·

IV

·
·
·
·
·
·
·

2
1
·
·
2
·
·

·
·
+
+
1
·
·

1
1
1
1
·
+
1

+
+
1
+
·
+
+

·
·
·
+
·
2
+

2
2
1
·
2
·
·

III
III
III
III
III
III
III

·

·

+

+

+

·

·

III

·

+

·

+

+

·

·

III

·
+

+
·

·
·

+
+

+
+

·
·

·
·

III
III

Companheiras
Cistus salviifolius
Rosmarinus officinalis
Dactylis hispanica subsp.
hispanica
Quercus coccifera
Brachypodium phoenicoides
Erica scoparia
Euphorbia characias
Phillyrea angustifolia
Sedum forsterianum
Celtica gigantea
Anthyllis vulneraria subsp.
maura
Dianthus cintranus subsp.
barbatus
Echium tuberculatum
Sedum album

Outros taxa: Aegilops geniculata + (1); Allium sphaerocephalon + (2), r (3); Anarrhinum bellidifolium r (2); Andryala integrifolia + (2);
Antirrhinum linkianum + (5), + (6); Arabis sadina 1 (6); Aristolochia paucinervis 1 (6); Asplenium adiantum-nigrum 1 (6), 1 (7); Avenula sulcata
subsp. occidentalis + (3), + (5); Calamintha nepeta 1 (1), + (4); Calendula suffruticosa subsp. lusitanica + (6); Carlina corymbosa + (1);
Centaurea melitensis + (2); Centaurium erythraea subsp. grandiflorum + (2), r (3); Cheirolophus sempervirens 1 (7); Conopodium majus subsp.
marizianum + (3), + (7); Cytisus grandiflorus + (7); Eryngium dilatatum + (1); Euphorbia segetalis + (2), + (5); Galium lucidum subsp. lucidum 1
(6); Genista triacanthos + (7); Hedera helix subsp. helix 1 (5); Hedera hibernica 1 (6); Helleborus foetidus + (6); Lathyrus latifolius 1 (1);
Lithodora lusitanica + (5); Melica ciliata subsp. magnolii + (1); Muscari comosum + (5); Nepeta tuberosa + (1); Oenanthe crocata + (5);
Onobrychis humilis + (1); Ononis spinosa subsp. spinosa + (5); Origanum virens + (1), 1 (2); Osyris alba + (2), + (7); Polygonatum odoratum + (6);
Quercus rivasmartinezii + (4); Ranunculus ollissiponensis 1 (6); Rubus ulmifolius + (4), + (5); Rumex acetocelha + (6); Salvia sclareoides + (2), +
(7); Sanguisorba ancistroides + (2), 1 (7); Saxifraga granulata + (6); Scolymus hispanicus + (1), + (5); Scrophularia scorodonia + (5); Sedum
sediforme 1 (6); Silene longicilia 1 (6); Stachys germanica subsp. lusitanica + (1); Teucrium capitatum + (2); Teucrium scorodonia + (6), + (7);
Thapsia minor 1 (6); Thapsia villosa + (5); Thymus sylvestris + (1); Ulex airensis 1 (1), 1 (2); Urginea maritima r (6); Vulpia unilateralis + (3).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Alto da Lagoinha, 39º10’08,8”N 09º05’54,5”W, 09-06-2014; 2 – Fontainhas, Bicha,
39º12’23,3”N 09º01’25,4”W, 01-07-2014; 3 – Lagoa Pequena, 39º10’42,8”N 09º02’07,2”W, 21-06-2014; 4 – Moinho do Céu, 39º10’49,0”N

254

CAPÍTULO 4. COBERTO VEGETAL

09º04’14,8”W, 20-07-2014; 5 – Arieiro, Pinhal, 39º10’49,2”N 09º03’29,4”W, 20-07-2014; 6 – Barreiro Pequeno, Ana Paula, 39º11’48,1”N
09º03’11,0”W, 15-04-2014; 7 – Fontainhas, 39º11’54,8”N 09º01’33,5”W, 01-07-2014.

Figura 4.20: Pormenores da associação Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae.
59.1c. Quercenion rivasmartinezii-suberis Capelo in J.C. Costa, C. Neto, C. Aguiar, J. Capelo, M.D. Espírito-Santo,
J. Honrado, C. Pinto-Gomes, T. Monteiro-Henriques, M. Sequeira & M. Lousã 2012
Sobreirais ou carrascais arbóreos termófilos e ombrófilos, em substratos siliciosos ou calcários
descarbonatados, com um ótimo ecológico no andar termomediterrânico, podendo alcançar o andar
mesomediterrânico, onde se regista uma influência atlântica ([CNA+12]).
Características no território: Quercus rivasmartinezii.
59.1.15. Asparago aphylli-Quercetum suberis J.C. Costa, Capelo, Lousã & Espírito Santo 1996
Conforme [CE-SA10], corresponde a sobreirais silicícolas, que se distribuem pelo Divisório Português, Ribatagano-Sadense e Alto-Alentejano, mesomediterrânicos inferiores a termomediterrânicos superiores, sub-húmidos
a húmidos, oceânicos.
Na PPSM, este grupo vegetal encontra-se a altitudes relativamente baixas, em solos profundos arenosos ou
derivados de calcários descarbonatados, mas sempre hidricamente compensados. Esta associação constitui a
cabeça de uma das séries climatófilas identificadas no território (Figura 4.21).

Figura 4.21: Pormenores da associação Asparago aphylli-Quercetum suberis.
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Este grupo de vegetação (Quadro 4.52) está enquadrado no Habitat 9330 da Rede Natura 2000, cujo
bioindicator se prende com a presença dominante de sobreiros arbóreos ([Alf06]). De acordo com a localização
das áreas de sobreiral inventariadas, considera-se que as principais causas de degradação do habitat estão
relacionadas com a alteração do uso do solo (expansão urbana e agricultura), planeamento florestal
desadequado e incêndios florestais.
Quadro 4.52: Asparago aphylli-Quercetum suberis J.C. Costa, Capelo, Lousã & Espírito Santo 1996
(Quercenion rivasmartinezii-suberis, Quercion broteroi, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
Área (m2)
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

P

300 300 200 300
182 185 232 218
12.00 15.00 10.00 15.00
100
95
100 100
NE
NW
NE
SE
12
20
10
15
30
30
32
42
33.5

R
E
S
E
N
Ç
A
S

Características da associação e unidades superiores
Quercus suber var. occidentalis
Quercus suber var. suber
Smilax aspera var. altissima
Rubia peregrina
Quercus broteroi
Ruscus aculeatus
Quercus rivasmartinezii
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Olea europaea var. sylvestris
Lonicera implexa
Luzula forsteri
Viburnum tinus
Smilax aspera var. aspera
Asplenium onopteris
Daphne gnidium
Hyacinthoides hispanica
Rosa sempervirens
Asparagus aphyllus
Quercus estremadurensis
Arisarum simorrhinum
Scilla monophyllos
Carex distachya
Phillyrea latifolia

4
1
3
2
1
+
+

4
2
2
2
1
2
1

3
4
2
1
1
1
1

5
+
1
1
2
+
+

4
4
4
4
4
4
4

+

+

+

+

4

·
+
+
1
1
·
·
·
+
·
+
·
·
·
·

1
·
+
·
·
+
·
1
1
·
+
2
·
·
·

1
+
·
2
·
1
1
·
·
+
·
·
·
·
1

r
+
+
·
1
·
+
+
·
+
·
·
2
1
·

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

+
1
1

2
2
1

+
·
·

1
3
1

4
3
3

Companheiras
Rubus ulmifolius
Pteridium aquilinum
Tamus communis

256

CAPÍTULO 4. COBERTO VEGETAL
Myrtus communis
Aristolochia paucinervis
Pistacia lentiscus
Ulex airensis
Agrimonia eupatoria

1
·
+
+
+

·
+
·
·
·

1
+
1
+
+

+
1
+
1
+

3
3
3
3
3

Outros taxa: Arbutus unedo 1 (1), 1 (3); Asplenium billotii + (2); Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens + (2); Bituminaria bituminosa +
(3); Brachypodium phoenicoides 1 (3), + (4); Brachypodium sylvaticum 1 (1), + (2); Carex flacca + (4); Centaurea sphaerocephala subsp.
lusitanica + (4); Cistus psilosepalus + (4); Cistus salviifolius + (3), + (4); Crataegus monogyna 1 (4); Cynara humilis + (3); Cytisus grandiflorus +
(4); Digitalis purpurea + (2), + (4); Dittrichia viscosa + (3); Erica arborea + (1), + (3); Erica lusitanica + (4); Erica scoparia 1 (4); Foeniculum
vulgare + (3); Hedera helix subsp. helix 2 (1); Hedera hibernica 2 (2); Holcus mollis 1 (4); Iris foetidissima + (1); Laurus nobilis + (3); Origanum
virens + (3); Osyris alba + (1), + (4); Polypodium cambricum + (2); Polypodium interjectum + (2); Prunella vulgaris + (1); Pseudarrhenatherum
pallens + (4); Quercus coccifera + (1), + (3); Quercus marianica 1 (4); Quercus pyrenaica 1 (4); Quercus x rosapintii 1 (2); Ranunculus ficaria + (2);
Scolymus hispanicus + (1); Teucrium scorodonia + (2); Ulex minor var. lusitanicus 1 (4); Urginea maritima + (2), + (4).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Furadouro, 39º11'00,5"N 09º01'23,8"W, 06-07-2015; 2 – Entre o Cercal e Rocha Forte,
39º13'30,9"N 09º01'21,9"W, 15-04-2014; 3 – Furadouro, 39º10'57,4"N 09º01'31,8"W, 30-07-2014; 4 – Entre o Cercal e Rocha Forte,
39º13'33,3"N 09º01'20,3"W, 01-07-2014.

59.1.16. Lauro nobilis-Quercetum rivasmartinezii R. Caraça, J.C. Costa, Neto & Espírito Santo in J.C. Costa, R.
Caraça, Neto, Espírito Santo & Capelo ined.
Como se refere em [E-SM-HS+11] na vertente sul da Serra calcária da Arrábida ocorre uma formação boscosa
muito particular de carrascais arbóreos presididos pelo endemismo Quercus rivasmartinezii acompanhado por
Viburnum tinus. Na área de estudo existem, também, bosques exclusivos, mas dominados por Quercus
rivasmartinezii e Laurus nobilis, que apresentam características semelhantes às comunidades arrabidenses
(Figura 4.22).
No Quadro 4.53 apresentam-se os inventários efetuados na PPSM, que permitem concluir que estes carrascais
arbóreos localizam-se a várias altitudes, têm diversas orientações e apresentam um número específico médio
de plantas elevado. Pontualmente existem árvores associadas, mas são os taxa característicos do estrato
arbustivo que têm grande expressão.
Esta associação está enquadrada no Habitat 9340 da Rede Natura, cuja proposta designação portuguesa é
bosques de Quercus rotundifolia, que correspondem a comunidades florestais predominantemente
perenifólias ([Alf06]). Propõe-se a sua integração neste habitat, devido à característica perene das suas folhas e
sugere-se um novo subtipo 9340pt3, com a designação bosques de Quercus rivasmartinezii sobre sobre
calcários basófilos a neutro basófilos.

Figura 4.22: Pormenores do bosquete de Lauro nobilis-Quercetum rivasmartinezii.
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Quadro 4.53: Lauro nobilis-Quercetum rivasmartinezii R. Caraça, J.C. Costa, Neto & Espírito Santo in J.C.
Costa, R. Caraça, Neto, Espírito Santo & Capelo ined.
(Quercenion rivasmartinezii-suberis, Quercion broteroi, Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

7

P

100
440
5.00
100
SE
3
15

150
373
6.00
100
W
3
34

120
334
5.00
90
W
35
41

150
218
6.00
100
NW
45
28

100
388
6.00
100
N
20
24

200
442
8.00
100
N
5
35

150
314
5.00
100
NW
40
33

R
E
S
E
N
Ç
A
S

30

Características da associação e unidades superiores
Quercus rivasmartinezii
Rubia peregrina
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Daphne gnidium
Smilax aspera var. altissima
Smilax aspera var. aspera
Ruscus aculeatus
Quercus x airensis
Asparagus aphyllus
Phillyrea latifolia
Asplenium onopteris
Laurus nobilis
Melica minuta subsp. arrecta
Olea europaea var. sylvestris
Quercus broteroi
Rosa sempervirens
Genista tournefortii
Arisarum simorrhinum
Lonicera implexa
Luzula forsteri
Paeonia broteri
Lonicera etrusca
Quercus estremadurensis
Quercus rotundifolia

5
+

5
1

5
+

4
2

5
2

5
1

5
1

V
V

+

+

+

1

1

·

1

V

+
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1
·
·
·
·
·
+

+
2
1
+
·
·
1
·
+
·
·
·
·
·
·
·
·
r
·
·
·

+
1
1
+
+
r
+
·
+
·
+
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

+
·
2
·
·
+
·
1
·
·
+
+
+
·
·
1
·
·
·
·
·

·
2
·
2
1
1
1
·
·
+
·
+
·
+
·
·
+
·
·
·
·

·
1
+
+
1
·
·
+
+
+
·
·
+
r
+
·
+
r
+
·
·

+
+
+
·
2
+
·
+
·
+
+
+
+
+
·
+
·
·
·
+
·

IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
I
I
I

·
·
·
·
·
·
1

+
1
+
+
1
1
+

+
+
+
+
·
1
+

·
+
+
+
·
+
1

1
·
+
+
3
·
·

1
1
·
+
2
·
·

1
1
+
·
3
+
·

IV
IV
IV
IV
III
III
III

Companheiras
Asplenium adiantum-nigrum
Rubus ulmifolius
Cheirolophus sempervirens
Euphorbia characias
Hedera helix subsp. helix
Origanum virens
Quercus coccifera
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Daucus carota
Crataegus monogyna
Brachypodium phoenicoides
Cistus salviifolius
Pistacia lentiscus
Pteridium aquilinum
Sedum album
Teucrium scorodonia

·
·
·
+
·
·
·
·

+
·
+
·
+
+
+
+

+
·
+
+
+
+
+
+

+
+
·
+
+
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
+
·
·
·
·
·
+

+
1
+
·
·
+
+
·

III
III
III
III
III
III
III
III

Outros taxa: Acer monspessulanum + (6); Achillea ageratum + (7); Aristolochia paucinervis + (2); Arum italicum + (6); Asplenium ruta-muraria
+ (5); Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens + (5), + (6); Brachypodium sylvaticum + (5); Calamintha nepeta + (2), + (3); Calendula
suffruticosa subsp. lusitanica + (2), r (3); Carlina corymbosa + (3); Castanea sativa r (5); Centaurea calcitrapa r (3); Ceterach officinarum + (5);
Cistus psilosepalus + (4); Clinopodium vulgare + (2); Coronilla glauca + (7); Cytisus grandiflorus + (2), + (3); Dactylis hispanica subsp. lusitanica
+ (3); Dianthus cintranus subsp. barbatus + (3); Digitalis purpurea r (3), r (6); Erica arborea 1 (4); Erica scoparia + (1), + (4); Euphorbia exigua +
(1); Euphorbia segetalis + (1), + (2); Ferula communis + (7); Foeniculum vulgare + (4); Galium molugo subsp. mollugo + (7); Hedera hibernica +
(2), + (3); Helleborus foetidus + (2), 1 (6); Heracleum sphondylium 1 (6); Hypericum perforatum + (2), + (4); Leucanthemum sylvaticum r (6), +
(7); Lonicera periclymenum subsp. hispanica + (4); Mercurialis perennis 3 (6); Osyris alba 1 (3), + (4); Paronychia argentea r (3); Phagnalon
saxatile r (3); Phillyrea angustifolia 1 (1), 1 (5); Polypodium cambricum 1 (6); Prunus spinosa 1 (7); Ranunculus ollissiponensis + (6); Rosmarinus
officinalis + (1); Rumex crispus + (3); Ruta chalepensis + (3); Sanguisorba ancistroides + (4); Scabiosa atropurpurea + (3); Sedum forsterianum +
(3); Sedum sediforme + (2); Selaginella denticulata + (5); Silene latifolia r (6); Smyrnium olusatrum r (6); Stachys germanica subsp. lusitanica +
(3); Tamus communis + (3), 1 (6); Teucrium capitatum + (2), + (3); Thapsia villosa + (3); Ulex airensis + (2); Ulex minor var. lusitanicus + (1), + (5);
Umbilicus rupestris + (6); Urginea maritima + (1), + (7).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Espigão, 39º11'31,2"N 09º03'35,5"W, 08-02-2016; 2 – Malveiro, 39º12'09,4"N
09º01'56,1"W, 29-07-2014; 3 – Relva do Castelo, Bico da Vela, 39º11'53,6"N 09º03'33,0"W, 30-06-2014; 4 – Charco, 39º12'20,3"N
09º03'23,9"W, 06-07-2015; 5 – Fontainhas, 39º11'58,7"N 09º01'20,7"W, 01-07-2014; 6 – Cedros, Formoiro, 39º11'09,8"N 09º03'33,7"W,
19-04-2015; 7 – Joaninho, 39º1'24,2"N 09º03'51,0"W, 02-07-2014.

59b. Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
Ordem de vegetação que integra bosquetes e matagais densos mediterrânicos, perenifólios e esclerofílicos,
indiferentes edáficos, que originam pouca sombra, mas são formadores de húmus “mull” florestal.
Constituem, geralmente, uma etapa de substituição dos bosques da Quercetea ilicis, podendo também, em
territórios de ombroclima árido ou semiárido atingir o clímax e nos locais de ombroclima húmido, em estações
desfavoráveis (areias, solos esqueléticos), representar comunidades permanentes ([CE-SA10] e [CNA+12]).
Características no território: Barlia robertiana, Coronilla glauca, Euphorbia characias, Myrtus communis, Osyris
alba, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera.
59.3. Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas-Goday ex Rivas-Martínez 1975
Aliança que reúne comunidades arbustivas heliófilas e esclerófilas, de ombroclima seco a húmido, com uma
vasta distribuição e com o ótimo ecológico no andar termomediterrânico, podendo atingir os territórios
mesomediterrânicos termófilos ([CNA+12]).
59.3.5. Asparago aphylli-Myrtetum communis Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González & Sánchez-Mata ex
J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997
Associação caracterizada pela presença de Asparagus aphyllus e Myrtus communis, de distribuição onubense,
algarvia, ribatagano-sadense, serrano-monchiquense, alentejana, atingindo o Divisório Português, que se propaga em solos arenosos ligeiramente edafo-higrófilos. É uma formação termomediterrânica, seca a sub-húmida, subserial do Asparago aphylli-Quercetum suberis ([CE-SA10]).
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Na PPSM, de acordo com o Quadro 4.54, localiza-se a baixas altitudes, tem grande densidade de vegetação e
concentra-se, fundamentalmente, na base do Furadouro e nas Barreiras Vermelhas, onde os solos arenosos
são frequentes e possuem alguma humidade.
Esta comunidade está enquadrada no Habitat 5330 da Rede Natura 2000, subtipo 5330pt6, cuja caracterização
refere, entre outros, os matagais de Myrtus communis (Figura 4.23) que correspondem ao bioindicador presente
na área de estudo. Apresenta as mesmas ameaças e orientações de gestão do subtipo 5330pt5,
nomeadamente a alteração do uso do solo (expansão urbana e expansão agrícola) e os incêndios, que devem
ser controlados ([Alf06]).
Quadro 4.54: Asparago aphylli-Myrtetum communis Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González &
Sánchez-Mata ex J.C. Costa, Lousã & Espírito Santo 1997
(Asparago albi-Rhamnion oleoidis, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

100
182
1.50
95
NE
12
20

150
209
1.50
100
SE
15
19

150
203
2.00
100
E
10
23

R
E
S
E
N
Ç
A
S

20.7

Características da associação e unidades superiores
Myrtus communis
Phillyrea angustifolia
Smilax aspera var. aspera
Pistacia lentiscus
Rubia peregrina
Quercus coccifera
Lonicera implexa
Asparagus aphyllus
Coronilla glauca
Daphne gnidium
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Companheiras
Smilax aspera var. altissima
Ulex airensis
Erica scoparia
Arbutus unedo
Ulex jussiaei
Calluna vulgaris
Lavandula luisieri
Quercus lusitanica
Quercus suber var. suber
Rosmarinus officinalis
Rubus ulmifolius

4
+
+
1
+
+
·
·
·
·

4
2
+
1
+
+
1
+
·
+

5
2
2
+
1
1
1
1
1
·

3
3
3
3
3
3
2
2
1
1

+

·

·

1

+
+
·
1
·
·
·
·
+
·
+

+
1
2
1
+
+
+
+
·
+
·

1
+
2
·
1
+
+
+
+
+
+

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Outros taxa: Arrhenatherum album var. album + (2); Cheirolophus sempervirens + (1); Erica arborea + (1); Erica cinerea + (3); Hedera helix
subsp. helix + (1); Leucanthenum sylvaticum + (1); Lithodora lusitanica + (3); Melica minuta subsp. arrecta + (1); Pteridium aquilinum + (1);
Quercus broteroi + (3); Quercus rivasmartinezii + (1); Quercus suber var. occidentalis + (1); Rosa sempervirens + (3).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Base do Furadouro, 39º11'00,5"N 09º01'23,8"W, 06-07-2015; 2 – Barreiras Vermelhas,
39º11'16,7"N 09º01'14,9"W, 29-07-2014; 3 – Entre a Penha Ruiva e as Barreiras Vermelhas, 39º11'26,4"N 09º01'04,0"W, 06-07-2015.

Figura 4.23: Pormenores do taxon Myrtus communis presente em Asparago aphylli-Myrtetum communis.
59.3.8. Melico arrectae-Quercetum cocciferae Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1955
Carrascal basófilo mesomediterrânico inferior, raramente termomediterrânico superior, sub-húmido a
húmido, presente no Divisório Português e no Arrabidense. É subserial do Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi
e, em situações edafoxerófitas, pode representar, pontualmente, o clímax ([CE-SA10]).
Na área de estudo, esta formação arbustiva, com alturas e densidades distintas (Quadro 4.55), tanto se
encontra em maior altitude, sobre substrato cársico em condições de secura, como em altitudes menores,
sobre solos mais espessos e com níveis de humidade mais elevados. Pode ser encontrada próxima de
formações boscosas, por exemplo, de carvalhais de Quercus broteroi, assim como de azinhais, tomilhais ou
mesmo de arrelvados vivazes.
Quadro 4.55: Melico arrectae-Quercetum cocciferae Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1955
(Asparago albi-Rhamnion oleoidis, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

7

P

180
578
0.75
95
NE
10
29

200
311
1.50
100
NE
25
31

200
427
1.50
100
NW
2
23

150
554
1.00
100
N
5
20

100
255
1.00
100
S
20
24

150
400
0.75
90
SW
35
21

200
278
0.80
90
E
25
31

R
E
S
E
N
Ç
A
S

25.6

Características da associação e unidades superiores
Quercus coccifera
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Smilax aspera var. aspera

5

5

4

5

5

4

5

V

1

1

+

+

+

+

1

V

+

2

+

·

1

+

+

V
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Daphne gnidium
Rubia peregrina
Euphorbia characias
Lonicera implexa
Pulicaria odora
Phillyrea latifolia
Melica minuta subsp. arrecta
Osyris alba
Phillyrea angustifolia
Olea europaea var. sylvestris
Pistacia lentiscus
Coronilla glauca

·
1
+
·
·
·
·
·
·
·
·
·

+
1
·
1
·
·
+
·
·
·
·
·

+
1
·
·
r
+
·
·
1
·
·
·

1
·
1
+
r
·
·
·
·
1
·
·

+
+
+
+
·
+
1
·
+
r
·
·

+
·
+
·
+
·
·
2
·
·
r
·

+
1
+
+
+
2
+
+
·
·
1
2

V
IV
IV
IV
III
III
III
II
II
II
II
I

·
·
·
+
+
1

+
+
+
+
+
+

+
+
2
·
·
+

+
+
1
+
·
·

+
+
·
·
·
r

1
1
3
2
+
·

·
·
·
·
1
·

IV
IV
III
III
III
III

·

+

·

+

·

1

·

III

1

+

·

+

·

·

·

III

+

+

·

·

·

1

·

III

·
+
·
·
·

+
+
1
·
·

·
·
+
·
·

+
·
·
+
+

·
·
·
·
+

·
·
·
+
+

1
1
+
+
·

III
III
III
III
III

+

+

·

·

·

·

+

III

·
·

+
+

·
r

·
+

+
·

+
·

·
·

III
III

Companheiras
Cistus salviifolius
Rosmarinus officinalis
Quercus x airensis
Brachypodium phoenicoides
Asplenium onopteris
Thapsia villosa
Bupleurum rigidum subsp.
paniculatum
Celtica gigantea
Dactylis hispanica subsp.
lusitanica
Rubus ulmifolius
Ruscus aculeatus
Smilax aspera var. altissima
Calamintha nepeta
Carlina corymbosa
Lonicera periclymenum subsp.
hispanica
Origanum virens
Salvia sclareoides

Outros taxa: Antirrhinum linkianum + (1); Arbutus unedo + (5), 1 (7); Arisarum simorrhinum + (3); Aristolochia paucinervis + (1); Arrhenatherum
elatius subsp. bulbosum + (1); Asplenium adiantum-nigrum + (1); Avenula sulcata subsp. occidentalis + (1), + (6); Bellis perennis + (3);
Biscutella valentina + (1); Calendula suffruticosa subsp. lusitanica + (1); Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica + (1); Cheirolophus
sempervirens + (2); Cistus crispus 1 (6), r (7); Clinopodium vulgare + (1); Cytisus grandiflorus + (5), + (7); Dianthus cintranus subsp. barbatus +
(4), + (5); Digitalis purpurea + (1); Erica arborea 1 (2), 1 (7); Erica scoparia 1 (2), r (3); Erophaca baetica + (3), + (5); Eryngium dilatatum + (5);
Galium molugo subsp. mollugo 1 (1); Genista triacanthos + (2); Helleborus foetidus + (1), 1 (3); Iris foetidissima r (7); Klasea baetica subsp.
lusitanica + (5), + (7); Laurus nobilis 1 (7); Leucanthenum sylvaticum r (2), 1 (7); Micromeria graeca + (4); Nothobartsia asperrima + (2); Paeonia
broteri + (1); Plantago lagopus + (4); Polypodium vulgare 2 (1); Quercus broteroi 2 (7); Quercus rivasmartinezii 1 (3); Quercus rotundifolia + (2);
Rumex intermedius + (1); Sanguisorba ancistroides + (2); Scilla monophyllos + (3); Sedum album 1 (1), + (4); Sedum forsterianum 1 (1); Stachys
germanica subsp. lusitanica + (6); Tamus communis + (7); Teucrium scorodonia 1 (7); Ulex airensis + (5); Ulex jussiaei 1 (2), + (5); Ulex minor
var. lusitanicus + (3); Urginea maritima + (3); Viburnum tinus 1 (7).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Penha do Meio Dia, 39º11'18,6"N 09º03'15,7"W, 25-05-2014; 2 – Fontainhas, Calçadas,
39º12'40,1"N 09º01'32,5"W, 06-07-2015; 3 – Alto das Fontainhas, direção ao Espigão, 39º11'46,6"N 09º01'35,9"W, 08-02-2016; 4 – Moinho do
Céu, 39º10'50,7"N 09º04'22,0"W, 20-07-2014; 5 – Lagoa Pequena, 39º10'58,1"N 09º01'35,8"W, 10-06-2014; 6 – Casal da Serra, próximo da
casa do guarda de Vila Verde dos Francos, 39º10'23,5"N 09º04'48,1"W, 29-07-2014; 7 – Furadouro, 39º10'58,5"N 09º01'38,9"W, 22-02-2014.
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Esta comunidade está enquadrada no Habitat 5330 da Rede Natura 2000, nomeadamente no subtipo 5330pt5,
onde a ausência do género Juniperus e a presença de Quercus coccifera, Quercus x airensis e Pistacia lentiscus
funcionam como bioindicadores ([Alf06]). A alteração do uso do solo (expansão urbana e expansão agrícola) e
os incêndios são considerados como as maiores ameaças ao habitat, que devem ser controladas.
59.3.11. Quercetum coccifero-airensis Espírito Santo in Espírito Santo, J.C. Costa, Lousã & Capelo 1995
Carrascais presididos por Quercus x airensis e azinheiras arbustivas, mesomediterrânicos, sub-húmidos a
húmidos, que colonizam calcários cársicos do Divisório Português, e que constituem uma etapa regressiva do
Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae ([CE-SA10]). É uma associação original de Portugal que, por vezes,
em situação edafoxerófila, nas serras cársicas do Divisório Português pode ser uma comunidade permanente e
não subserial ([E-San99] e [Gas03]).
No território desenvolve-se também em solo derivado de calcários cársicos e, tal como a formação anterior, foi
encontrada em diferentes altitudes, como denuncia o Quadro 4.56.
À semelhança do Melico arrectae-Quercetum cocciferae esta comunidade está enquadrada no subtipo 5330pt5
da Rede Natura 2000, cujos bioindicadores presentes são o Quercus x airensis e o Quercus coccifera. Uma vez
mais, a alteração do uso do solo (expansão urbana e expansão agrícola) e os incêndios são considerados como
as maiores ameaças ao habitat, que devem ser controladas ([Alf06]).
Quadro 4.56: Quercetum coccifero-airensis Espírito Santo in Espírito Santo, J.C. Costa, Lousã & Capelo 1995
(Asparago albi-Rhamnion oleoidis, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

4

5

6

P

100
315
0.80
90
NE
25
25

150
596
0.70
100
SW
15
23

100
463
0.80
100
E
30
25

200
380
1.00
100
W
8
32

200
182
1.50
95
SE
35
32

100
533
0.80
95
NW
5
28

R
E
S
E
N
Ç
A
S

27.5

Características da associação e unidades superiores
Quercus x airensis
Daphne gnidium
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Quercus coccifera
Smilax aspera var. aspera
Lonicera implexa
Rubia peregrina
Euphorbia characias
Osyris alba
Pulicaria odora
Phillyrea angustifolia
Pistacia lentiscus
Coronilla glauca
Barlia robertiana

4
1

5
+

4
1

5
+

5
+

5
1

V
V

r

+

+

+

1

+

V

1
·
·
·
·
1
·
·
·
·
·

·
·
·
+
·
·
+
·
·
·
·

1
+
+
·
+
·
r
1
·
·
·

1
+
+
+
+
2
·
·
1
·
·

1
2
1
1
+
1
·
+
+
·
·

1
1
+
+
+
·
+
·
·
1
+

V
IV
IV
IV
IV
III
III
II
II
I
I
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Companheiras
Cistus salviifolius
Dactylis hispanica subsp.
hispanica
Calendula suffruticosa subsp.
lusitanica
Rosmarinus officinalis
Anthyllis vulneraria subsp.
maura
Avenula sulcata subsp.
occidentalis
Thapsia villosa
Brachypodium phoenicoides
Melica minuta subsp. arrecta
Origanum virens
Smilax aspera var. altissima
Erica scoparia
Quercus rotundifolia
Dianthus cintranus subsp.
barbatus
Silene longicilia

+

1

1

+

+

1

V

+

+

+

+

1

·

V

+

·

+

+

+

+

V

·

1

1

+

·

1

IV

·

+

1

·

+

+

IV

+

+

+

+

·

·

IV

+
·
1
1
·
·
·

r
·
·
·
·
·
+

·
·
1
·
·
1
1

·
1
·
1
1
+
·

+
1
+
+
1
+
·

+
1
·
·
+
·
+

IV
III
III
III
III
III
III

+

+

+

·

·

·

III

·

r

·

·

+

+

III

Outros taxa: Andryala integrifolia + (1), + (4); Antirrhinum linkianum + (3), + (6); Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum + (2); Asplenium
adiantum-nigrum + (1), + (6); Biscutella valentina + (6); Calamintha nepeta + (1), + (4); Carduus lusitanicus subsp. broteroi + (4); Carlina
corymbosa + (1), + (4); Celtica gigantea 1 (2); Centaurea calcitrapa + (3); Centaurium erythraea subsp. grandiflorum r (1), + (4); Cheirolophus
sempervirens + (4); Cistus crispus + (1), + (4); Clinopodium vulgare + (2), + (3); Conopodium majus subsp. marizianum + (3); Crataegus
monogyna 1 (5); Cytisus grandiflorus + (5); Daucus carota + (1), + (4); Ferula communis + (5); Genista tournefortii 1 (3); Gladiolus illyricus + (2);
Helianthemum apenninum + (2); Helleborus foetidus + (4); Hypericum perforatum + (4); Leucanthemum sylvaticum r (3), + (6); Lonicera
periclymenum subsp. hispanica 1 (6); Luzula forsteri + (5); Paeonia broteri + (6); Plantago lagopus + (1); Plantago lanceolata + (2); Quercus
broteroi 1 (5); Quercus rivasmartinezii + (4), 1 (5); Rosa sempervirens 2 (5); Rubus ulmifolius 1 (4); Rumex crispus + (2); Ruta chalepensis + (5);
Salvia sclareoides + (5); Sanguisorba ancistroides + (6); Sedum album + (1), + (6); Sedum forsterianum + (1); Teucrium capitatum + (1), + (2);
Ulex airensis 1 (4), 1 (5); Urginea maritima + (1), + (2).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Relva do Castelo, Bico da Vela, 39º11'59,2"N 09º03'31,2"W, 30-06-2014; 2 – São João,
Relva das Cambalhotas, 39º10'16,0"N 09º03'50,8"W, 25-05-2015; 3 – Lagoa Pequena, 39º10'44,3"N 09º02'06,2"W, 21-06-2014; 4 – Malveiro,
39º12'11,7"N 09º01'57,6"W, 29-07-2014; 5 – Entre o Cercal e Rocha Forte, 39º13'40,6"N 09º01'17,2"W, 15-04-2014; 6 – Entre a Salvé Rainha e
o Moloiço, 39º11'04,4"N 09º03'37,3"W, 24-04-2014.

59.7. Ericion arboreae Rivas-Martínez 1987
Aliança que integra comunidades arbustivas que formam os pré-bosques, as orlas ou substituem os bosques
climácicos ombrófilos, termo a mesomediterânicos, sub-húmidos, húmidos e hiper-húmidos. Em biótopos
xerofíticos podem representar comunidades permanentes das séries edafoxerófilas. Este grupo de vegetação
de distribuição mediterrânica e cantabroatlântica desenvolve-se fundamentalmente em solos profundos,
siliciosos e, excecionalmente, alcalinos ([CNA+12]).
Características no território: Arbutus unedo, Erica arborea.
59.7b Bupleurenion fruticosi Torres, Pinto-Gomes & Cano 2011
Subaliança que reúne associações arbustivas calcícolas e dolomíticas, neutrófilas ou neutrobasófilas
([R-MPD+11]).
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59.7.7. Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis Capelo, J.C. Costa & Rivas-Martínez in J.C. Costa, Capelo,
Espírito Santo & Lousã 2002
Medronhal indiferente edáfico, que coloniza calcários descarbonatados, margas, basaltos e arenitos com
cimento calcário, que ocorre nos andares termomediterrânico superior a mesomediterrânico inferior, com
ombroclimas sub-húmidos a húmidos. Com distribuição pelo Arrabidense e pelo Divisório Português é
subserial dos carvalhais Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi, dos sobreirais Asparago aphylli-Quercetum
suberis e dos carrascais arbóreos arrabidenses Viburno tini-Quercetum rivasmartinezii ([CCE-S+02]).
De acordo com o Quadro 4.57, verifica-se que esta associação, embora dominada pelo Arbutus unedo, não
possui Bupleurum fruticosum, que não foi herborizado na PPSM. No entanto, devido ao elenco florístico
expresso nos inventários, pensa-se que se trata desta mesma formação.
Esta associação está enquadrada no Habitat 5330 da Rede Natura 2000, mais concretamente no subtipo
5330pt3, tendo como bioindicadores as espécies Arbutus unedo e Erica arborea, ambas presentes no Quadro
4.57. Segundo [Alf06], e tendo em consideração as áreas de medronhal no território, considera-se a
desmatação e os incêndios as principais ameaças à conservação deste habitat.
Quadro 4.57: Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis Capelo, J.C. Costa & Rivas-Martínez in J.C. Costa,
Capelo, Espírito Santo & Lousã 2002
(Bupleurenion fruticosi, Ericion arboreae, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

3

P

150
205
5.00
100
S
10
32

100
232
5.00
100
SE
20
30

150
277
6.00
100
E
5
29

R
E
S
E
N
Ç
A
S

30.3

Características da associação e unidades superiores
Arbutus unedo
Smilax aspera var. aspera
Pistacia lentiscus
Rubia peregrina
Quercus coccifera
Daphne gnidium
Lonicera implexa
Phillyrea latifolia
Myrtus communis
Phillyrea angustifolia
Euphorbia characias
Erica arborea
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Osyris alba
Coronilla glauca
Olea europaea var. sylvestris

4
+
+
+
+
+
+
·
1
1
·
·

4
1
1
1
1
1
+
+
1
·
+
2

4
2
1
1
+
+
+
1
·
1
+
·

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1

·

·

1

1

+
·
·

·
·
·

·
+
r

1
1
1
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Companheiras
Viburnum tinus
Quercus broteroi
Ulex airensis
Cheirolophus sempervirens
Rubus ulmifolius
Laurus nobilis
Quercus x airensis
Asplenium adiantum-nigrum
Ruscus aculeatus
Smilax aspera var. altissima
Brachypodium phoenicoides
Quercus suber var. occidentalis
Cistus salviifolius
Origanum virens
Tamus communis

1
+
1
+
+
·
·
·
·
+
+
+
+
+
·

+
1
+
+
+
+
+
1
1
1
+
+
+
·
+

2
1
+
+
+
2
2
1
1
·
·
·
·
+
+

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Outros taxa: Agrimonia eupatoria + (3); Asparagus aphyllus + (3); Bituminaria bituminosa + (2); Calluna vulgaris 1 (1); Cistus crispus + (1);
Cytisus grandiflorus + (3); Erica cinerea + (1); Erica scoparia 1 (1); Eryngium dilatatum + (1); Foeniculum vulgare + (2); Hedera helix subsp.
rhizomatifera 2 (3); Iris foetidissima r (3); Lavandula luisieri + (1); Lithodora lusitanica + (1); Lonicera periclymenum subsp. hispanica + (2);
Prunella vulgaris + (1); Pteridium aquilinum 1 (1); Quercus estremadurensis + (1); Quercus suber var. suber + (2); Rosmarinus officinalis + (1);
Teucrium scorodonia + (2); Ulex jussiaei + (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Barreiras Vermelhas, 39º11'16,9"N 09º01'14,4"W, 06-07-2015; 2 – Furadouro, em
direção à casa do guarda-florestal, 39º10'48,8"N 09º01'37,9"W, 11-10-2014; 3 – Furadouro, 39º11'09,7"N 09º01'47,2"W, 30-07-2014.

59.8. Arbuto unedonis-Laurion nobilis Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
Aliança que agrupa comunidades arbustivas e subarbóreas, da Cordilheira Cantábrica e do Divisório Português-Sadense, com particularidades ombrófilas e atlânticas, que se desenvolvem em solos calcários ([CE-SA10]
e [CNA+12]).
Características no território: Laurus nobilis.
59.8a Arbuto unedonis-Laurenion nobilis Rivas-Martínez & Sanchez-Mata 2001
Subaliança que reúne os louriçais e medronhais portugueses das zonas Cantábrica-atlântica e do Divisório
Português-Sadense. Esta formação rica em elementos lauróides de folha larga ocorre em solos calcários
([Gas03]).
59.8.4. Vinco difformis-Lauretum nobilis Capelo & J.C. Costa in J.C. Costa, C. Lopes, Capelo & Lousã 2000
Louriçal mesomediterrânico sobre solos calcários compensados hidricamente, do Divisório Português, que
representa a orla e a etapa regressiva mais húmida do Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi ([CE-SA10]).
Foram realizados quatro inventários, expressos no Quadro 4.58, onde se conclui que há uma clara
predominância de orientação para nordeste. Os levantamentos foram realizados em zonas húmidas e
sombrias, sobre solos profundos, onde há um domínio claro de Laurus nobilis (Figura 4.24).
Esta comunidade integra-se no Habitat 5230*, subtipo 5230pt1*, da Rede Natura 2000, estando marcada pela
dominância de Laurus nobilis. De acordo com [Alf06] e considerando a localização do habitat na PPSM, refere-se como principais ameaças, à sua conservação, os incêndios, a progressão sucessional e invasão de exóticas,
devendo ser feito o seu controlo.
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Quadro 4.58: Vinco difformis-Lauretum nobilis Capelo & J.C. Costa in J.C. Costa, C. Lopes, Capelo & Lousã 2000
(Arbuto unedonis-Laurenion nobilis, Arbuto unedonis-Laurion nobilis, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni,
Quercetea ilicis)
N.º de ordem
2

Área (m )
Altitude (m)
Altura da vegetação (m)
Grau de cobertura (%)
Orientação
Declive (º)
N.º espécies
N.º específico médio

1

2

200 200
547 334
10.00 8.00
90
100
NE
NE
20
35
27
22

3

4

P

150
117
8.00
95
NE
5
25

150
270
6.00
100
E
60
26

R
E
S
E
N
Ç
A
S

25

Características da associação e unidades superiores
Laurus nobilis
Rubia peregrina
Smilax aspera var. aspera
Lonicera implexa
Rhamnus alaternus subsp.
alaternus
Vinca difformis
Coronilla glauca
Phillyrea latifolia
Euphorbia characias
Olea europaea var. sylvestris
Osyris alba
Pulicaria odora

4
2
·
·

4
1
1
+

5
1
1
·

4
1
1
1

4
4
3
2

·

·

+

+

2

·
·
·
+
·
·
·

+
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
+
+
·

+
1
1
·
·
·
+

2
1
1
1
1
1
1

3
2
2
2
2

+
1
3
1
1

+
1
·
·
·

+
+
1
+
+

4
4
3
3
3

Companheiras
Rubus ulmifolius
Ruscus aculeatus
Hedera helix subsp. rhizomatifera
Tamus communis
Quercus rivasmartinezii

Outros taxa: Acacia dealbata + (2); Arbutus unedo + (2), 1 (4); Arisarum simorrhinum 2 (1); Arum maculatum 1 (1); Asparagus aphyllus + (2), +
(3); Asplenium billotii + (1); Asplenium onopteris 2 (1), 2 (2); Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens + (1), + (2); Brachypodium sylvaticum
1 (1); Carduus tenuiflorus + (4); Castanea sativa + (1); Cichorium intybus + (4); Cistus psilosepalus + (3); Clinopodium vulgare + (3); Crataegus
monogyna + (1), + (2); Dactylis hispanica subsp. lusitanica + (3), 1 (4); Echium tuberculatum + (3); Erica lusitanica + (3); Ferula communis + (4);
Fraxinus angustifolia 1 (1); Hedera helix subsp. helix 3 (3); Helleborus foetidus + (1); Heracleum sphondylium 1 (1); Holcus lanatus + (3);
Hyacinthoides hispanica 1 (1); Hypericum perforatum + (3); Klasea baetica subsp. lusitanica + (4); Leucanthemum sylvaticum + (4); Lonicera
periclymenum subsp. hispanica 1 (1), + (3); Luzula forsteri + (1), + (2); Melissa officinalis + (2); Polygonatum odoratum 1 (1); Polypodium
cambricum + (1); Polypodium interjectum + (2); Prunella vulgaris + (3); Prunus spinosa 1 (3); Pteridium aquilinum 1 (1); Quercus broteroi 2 (2);
Quercus estremadurensis + (4); Quercus suber var. suber + (3); Rosa sempervirens 2 (3); Scrophularia scorodonia + (1), + (2); Silene latifolia +
(3); Smilax aspera var. altissima 1 (3); Teucrium scorodonia + (4); Thapsia villosa + (4); Trifolium resupinatum + (4); Ulex airensis + (3);
Umbilicus rupestris + (2); Viburnum tinus + (4); Viola riviniana 1 (1).
Localizações, coordenadas geográficas e datas: 1 – Arieiro, Castanheiros, 39º10'40,6"N 09º02'57,6"W, 15-04-2014; 2 – Cova das
Fontainhas, 39º12'13,1"N 09º01'27,2"W, 01-07-2014; 3 – Cercal, 39º13'53,1"N 09º00'10,1"W, 06-07-2015; 4 – Furadouro, 39º11'11,7"N
09º01'50,7"W, 10-06-2014.
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Figura 4.24: Pormenor do taxon Laurus nobilis presente em Vinco difformis-Lauretum nobilis.

4.5 Considerações sobre a Vegetação
A partir da análise dos dados da secção anterior, conclui-se que no território existem 28 classes, duas
subclasses, 33 ordens, 39 alianças, 16 subalianças e 52 associações. São, ainda, descritas quatro comunidades
e propostas duas novas associações: Arenario conimbricensis-Senecietum minuti e Ulici airensis-Ericetum
lusitanici.
A flora recolhida para os inventários fitossociológicos pertence a sete das nove grandes categorias
sintaxonómicas, tal como ilustrado na Figura 3.4 da Subsecção 3.4.3.
O primeiro grupo de vegetação – I. Vegetação aquática, flutuante, submersa ou enraizada; Ia.
Vegetação de água doce – integra apenas dois taxa característicos (Chara vulgaris e Ranunculus peltatus), que
correspondem a apenas 0.26% das plantas recolhidas e que constam no capítulo anterior.
O segundo grande grupo de vegetação – II. Vegetação dulçaquícola fontinal, anfíbia e turfófila; IIa.
Vegetação primocolonizadora efémera; IIb. Vegetação lacustre, fontinal e turfófila – integra 14 taxa
característicos (Agrostis pourretii, Apium nodiflorum, Carlina racemosa, Hypericum humifusum, Juncus bufonius,
Juncus hybridus, Lythrum salicaria, Mentha pulegium, Oenanthe crocata, Phragmites australis subsp. altissimus,
Pulicaria paludosa, Ranunculus muricatus, Rorippa nasturtium-aquaticum e Typha angustifolia), que
correspondem a apenas 1.85% das plantas referenciadas no capítulo anterior.
O terceiro grande grupo de vegetação – IV. Vegetação casmofítica de cascalheiras e epifítica; IVa.
Vegetação casmofítica; IVb. Vegetação casmocomofítica, epifítica e de cascalheiras de encosta – possui 32 taxa
característicos (Adiantum capillus-veneris, Anarrhinum bellidifolium, Anogramma leptophylla, Antirrhinum
linkianum, Arabis sadina, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, Biscutella
valentina, Calendula suffruticosa subsp. lusitanica, Ceterach officinarum, Chaenorhinum origanifolium,
Chelidonium majus, Coincya monensis subsp. cheiranthos, Crambe hispanica, Cymbalaria muralis, Dianthus
cintranus subsp. barbatus, Erigeron karvinskianus, Ficus carica, Hyoscyamus albus, Narcissus calcicola,
Parietaria judaica, Polypodium cambricum, Polypodium interjectum, Polypodium x shivasiae, Rumex intermedius,
Sanguisorba ancistroides, Saxifraga cintrana, Saxifraga granulata, Sedum mucizonia, Selaginella denticulata,
Silene longicilia e Umbilicus rupestris), que correspondem a 4.23% das plantas do elenco florístico apresentado
no capítulo anterior.
No quarto grande grupo de vegetação – V. Vegetação antropogénica, de orlas sombrias de bosques e
megafórbicas; Va. Vegetação de influência antrópica; Vb. Vegetação de orlas sombrias de bosques e
megafórbicas – tendo em conta os grupos vegetais inventariados, existem 119 taxa característicos (Agrimonia
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eupatoria, Amaranthus deflexus, Amaranthus viridis, Ammi majus, Anacyclus radiatus, Anagallis monelli,
Anthemis canescens, Arabis planisiliqua, Borago officinalis, Bromus hordeaceus, Bromus sterilis, Bromus
tectorum, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Calystegia sepium, Campanula rapunculus, Capsella bursa-pastoris, Carduncellus caeruleus, Carduus lusitanicus subsp. broteroi, Carduus pycnocephalus, Carduus
tenuiflorus, Carex divulsa, Carlina corymbosa, Carthamus lanatus, Centaurea calcitrapa, Cerastium glomeratum,
Cheirolophus sempervirens, Chenopodium album, Chenopodium murale, Chenopodium vulvaria, Chrysanthemum
coronarium var. coronarium, Chrysanthemum coronarium var. discolor, Cichorium intybus, Cirsium echinatum,
Cirsium vulgare, Clinopodium vulgare, Conium maculatum, Conyza sumatrensis, Crepis foetida, Crepis vesicaria
subsp. taraxacifolia, Cynara humilis, Cynoglossum clandestinum, Cynoglossum creticum, Cynosurus echinatus,
Daucus carota, Daucus muricatus, Dittrichia viscosa, Ecballium elaterium, Echium creticum subsp. coincyanum,
Echium tuberculatum, Echium creticum subsp. coincyanum x Echium tuberculatum, Epilobium hirsutum, Erodium
cicutarium, Erodium malacoides, Erodium moschatum, Eruca vesicaria, Euphorbia pterococca, Filago
pyramidata, Foeniculum vulgare, Fumaria reuteri, Galium aparine, Galium mollugo subsp. erectum, Galium
mollugo subsp. mollugo, Geranium molle, Hirschfeldia incana, Hordeum murinum subsp. leporinum, Lactuca
serriola, Lathyrus latifolius, Lavatera cretica, Lobularia maritima, Malva sylvestris, Marrubium vulgare, Matricaria
recutita, Medicago polymorpha, Melilotus segetalis, Mercurialis ambigua, Muscari comosum, Origanum virens,
Oxalis corniculata, Piptatherum miliaceum, Plantago lagopus, Portulaca oleracea, Pulicaria dysenterica,
Ranunculus ollissiponensis, Reseda luteola, Rhagadiolus stellatus, Rostraria cristata, Rumex pulcher subsp.
woodsii, Salvia verbenaca, Scabiosa atropurpurea, Scolymus hispanicus, Senecio lividus, Senecio vulgaris, Silene
latifolia, Sinapis alba subsp. mairei, Sinapis arvensis, Sisymbrium irio, Sisymbrium officinale, Smyrnium
olusatrum, Smyrnium perfoliatum, Solanum nigrum, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Stachys germanica
subsp. lusitanica, Stachys ocymastrum, Stellaria media, Tradescantia fluminensis, Urtica dioica, Urtica
membranacea, Verbascum sinuatum, Verbascum virgatum, Vicia cracca, Vicia lutea, Vicia parviflora, Vicia
peregina, Vicia sativa subsp. cordata, Vicia sativa subsp. nigra, Vicia sativa subsp. sativa e Viola arvensis), que
correspondem a 15.72% dos taxa do elenco do capítulo anterior.
No quinto grande grupo de vegetação – VII. Vegetação pratense; VIIa. Arrelvados terofíticos; VIIb.
Prados e pastagens vivazes xerofíticas e mesofíticas; VIIc. Vegetação de pastagens antropizadas por corte ou
pastoreio – tendo em conta os grupos vegetais inventariados, existem 149 taxa característicos (Aceras
anthropophorum, Agrostis stolonifera, Aira caryophyllea, Aira cupaniana, Ajuga iva, Allium roseum, Allium
sphaerocephalon, Ammoides pusilla, Anacamptis pyramidalis, Andryala integrifolia, Arenaria conimbricensis,
Arrhenatherum album var. album, Arrhenatherum album var. erianthum, Arrhenatherum elatius subsp. baeticum,
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Asphodelus ramosus, Asterolinon linum-stellatum, Avenula sulcata
subsp. occidentalis, Bellis sylvestris, Bituminaria bituminosa, Brachypodium distachyon, Brachypodium
phoenicoides, Briza maxima, Briza minor, Bupleurum gerardi, Carex caryophyllea, Carex flacca, Celtica gigantea,
Centaurium erythraea subsp. grandiflorum, Convolvulus althaeoides, Crepis capillaris, Crucianella angustifolia,
Crupina vulgaris, Dactylis glomerata, Dactylis hispanica subsp. hispanica, Dactylis hispanica subsp. lusitanica,
Daucus crinitus, Dorycnopsis gerardi, Epilobium tetragonum subsp. tetragonum, Epilobium tetragonum subsp.
tournefortii, Erodium primulaceum, Euphorbia exigua, Ferula communis, Filago lutescens, Gagea lusitanica,
Galium lucidum, Gaudinia fragilis, Gladiolus illyricus, Holcus lanatus, Hyparrhenia hirta, Hypericum perfoliatum,
Hypericum perforatum, Hypochaeris radicata, Jasione montana, Juncus acutiflorus, Juncus conglomeratus,
Juncus effusus, Juncus inflexus, Juncus rugosus, Juncus valvatus, Klasea baetica subsp. lusitanica, Lathyrus
angulatus, Lathyrus clymenum, Leontodon taraxacoides subsp. longirostris, Leontodon tuberosus, Leucojum
autumnale, Linaria micrantha, Linaria oblongifolia subsp. haenseleri, Linum bienne, Linum strictum, Linum
trigynum, Lobelia urens, Logfia gallica, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Mantisalca salmantica, Medicago
littoralis, Medicago minima, Medicago sativa, Melica ciliata subsp. magnolii, Mentha suaveolens, Narcissus
bulbocodium, Narcissus obesus, Narcissus papyraceus, Nepeta tuberosa, Omphalodes linifolia, Ononis viscosa
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subsp. breviflora, Ophrys apifera, Ophrys fusca, Ophrys tenthredinifera, Ophrys scolopax, Orchis italica, Orchis
mascula subsp. mascula, Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum, Ornithopus compressus, Pallenis spinosa,
Parentucellia latifolia, Parentucellia viscosa, Paronychia argentea, Petrorhagia nanteuilii, Phagnalon saxatile,
Plantago lanceolata, Plantago major, Plantago serraria, Plantago serraria x Plantago lanceolata, Poa bulbosa,
Poa trivialis subsp. sylvicola, Poa trivialis subsp. trivialis, Potentilla reptans, Prunella laciniata, Prunella vulgaris,
Pseudarrhenatherum pallens, Ranunculus bullatus, Ranunculus repens, Romulea bulbocodium, Rumex acetosa,
Rumex acetosella subsp. acetosella, Rumex acetosella subsp. angiocarpus, Rumex bucephalophorus subsp.
gallicus, Rumex conglomeratus, Rumex crispus, Rumex papillaris, Salvia sclareoides, Sanguisorba minor, Scilla
autumnalis, Scorpiurus muricatus, Scorpiurus vermiculatus, Sedum album, Sedum sediforme, Senecio jacobaea,
Silene colorata, Serapias lingua, Serapias parviflora, Succisa pratensis, Teucrium chamaedrys, Thapsia villosa,
Tragopogon dubius, Trifolium campestre, Trifolium pratense, Trifolium resupinatum, Trifolium scabrum, Trifolium
stellatum, Tuberaria guttata, Valerianella discoidea, Velezia rigida, Verbena officinalis, Vicia disperma, Vulpia
myuros e Vulpia unilateralis), que correspondem a 19.68% dos taxa do elenco do capítulo anterior.
O sexto grande grupo de vegetação – VIII. Vegetação serial subarbustiva e arbustiva; VIIIa. Vegetação
serial subarbustiva; VIIIb. Vegetação serial arbustiva e de orlas de bosques – de acordo os grupos vegetais
inventariados, apresenta 44 taxa característicos (Agrostis curtisii, Anthyllis vulneraria subsp. maura, Aristolochia
pistolochia, Asperula cynanchica, Calluna vulgaris, Cistus crispus, Cistus salviifolius, Cistus x incanus, Crataegus
monogyna, Cytinus ruber, Cytisus grandiflorus, Cytisus striatus, Erica arborea, Erica cinerea, Erica lusitanica, Erica
scoparia, Erophaca baetica, Euphorbia nicaeensis, Helianthemum apenninum, Koeleria vallesiana, Lavandula
luisieri, Leuzea conifera, Lithodora lusitanica, Lonicera periclymenum subsp. hispanica, Nothobartsia asperrima,
Ononis pusilla, Orchis mascula subsp. olbiensis, Prunus spinosa, Rosa canina, Rosa pouzinii, Rosmarinus
officinalis, Rubus ulmifolius, Ruta chalepensis, Sambucus nigra, Simethis mattiazzi, Tamus communis, Teucrium
capitatum, Thymus sylvestris, Tuberaria lignosa, Ulex airensis, Ulex densus, Ulex minor var. lusitanicus, Ulex
airensis x Ulex minor var. lusitanicus e Valeriana tuberosa), que correspondem a 5.81% dos taxa do elenco do
capítulo anterior.
O sétimo grande grupo de vegetação – IX. Vegetação potencial florestal, pré-florestal, semidesértica e
desértica; IXa. Matagais e bosques palustres, quionófilos ou colonizadores ripícolas; IXb. Vegetação climatófila
e edafófila potencial mediterrânica e eurosiberiana – de acordo os grupos vegetais inventariados, apresenta 83
taxa característicos (Acanthus mollis, Anemone palmata, Arbutus unedo, Arisarum simorrhinum, Aristolochia
paucinervis, Arum italicum, Asparagus acutifolius, Asparagus aphyllus, Asplenium onopteris, Barlia robertiana,
Biarum arundanum, Brachypodium sylvaticum, Bryonia cretica subsp. dioica, Carex distachya, Carex halleriana,
Carex pendula, Coronilla glauca, Coronilla juncea, Daphne gnidium, Epipactis lusitanica, Equisetum
ramosissimum, Equisetum telmateia, Erica arborea, Euphorbia characias, Euphorbia paniculata subsp.
welwitschii, Fraxinus angustifolia, Genista tournefortii, Hedera helix subsp. rhizomatifera, Hyacinthoides
hispanica, Iris foetidissima, Jasminum fruticans, Juniperus turbinata, Laurus nobilis, Lonicera etrusca, Lonicera
implexa, Luzula forsteri, Melica minuta subsp. arrecta, Myrtus communis, Olea europaea var. sylvestris, Osyris
alba, Paeonia broteri, Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pistacia lentiscus,
Populus alba, Populus nigra, Pulicaria odora, Quercus broteroi, Quercus coccifera, Quercus estremadurensis,
Quercus faginea, Quercus gaditana, Quercus marianica, Quercus rivasmartinezii, Quercus rotundifolia, Quercus x
rosa-pintii, Quercus x subandegavensis, Quercus suber var. occidentalis, Quercus suber var. suber, Quercus x
airensis, Quercus x beturica, Quercus x diegoi, Quercus broteroi x Quercus lusitanica, Quercus estremadurensis x
Quercus faginea, Quercus faginea x Quercus lusitanica, Ranunculus ficaria, Rhamnus alaternus subsp. alaternus,
Rhamnus alaternus subsp. munozgarmendiae, Rosa sempervirens, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Salix
atrocinerea, Salix neotricha, Sanguisorba hybrida, Scilla monophyllos, Smilax aspera var. altissima, Smilax
aspera var. aspera, Ulmus minor, Viburnum tinus, Vinca difformis e Vitis vinifera subsp. sylvestris), que
correspondem a 10.96% dos taxa do elenco do capítulo anterior.
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Grandes categorias sintaxonómicas

Com o levantamento fitossociológico efetuado faz-se, de seguida, uma abordagem sucinta e geral aos
habitats, uma vez que o seu estudo mais aprofundado integra o Capítulo 6. Estavam indicados para a Serra de
Montejunto 14 habitats (presentes na Tabela 6.1, da Secção 6.3). Pela interpretação das associações e
comunidades inventariadas verifica-se que todos foram registados, à exceção do 6420 – Pradarias húmidas
mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion – que foi observado, mas como estava muito
fragmentado não se realizaram levantamentos fitossociológicos. Todavia, verificou-se que, para além dos 14
habitats dados para a área, foram reconhecidos mais 10 habitats naturais e seminaturais que devem integrar o
Sítio, tal como justificado no sexto capítulo.
Na Figura 4.25 relaciona-se o número de associações/comunidades inventariadas, na PPSM, por cada
uma das sete grandes categorias sintaxonómicas existentes. Mostra-se, também, dentro de cada grande
categoria, a quantidade de associações/comunidades enquadradas dentro de habitats.

Vegetação potencial florestal, pré-florestal, semidesértica e desértica

15
15
6

Vegetação serial subarbustiva e arbustiva

4
10

Vegetação pratense

9

Vegetação antropogénica, de orlas sombrias de
bosques e megafórbicas

11
2
10

Vegetação casmofítica de cascalheiras e epifítica

4
4

Vegetação dulçaquícola fontinal, anfíbia e turfófila

1

Vegetação aquática, flutuante, submersa ou
enraizada

2
2
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Figura 4.25: Distribuição pelas grandes categorias sintaxonómicas das associações/comunidades
inventariadas no território, em número total, e as que integram habitats.

Após a análise da figura retiram-se várias conclusões: i) 37 das 58 associações/comunidades são
enquadráveis em habitats, correspondendo a cerca de 63.80%; ii) para duas grandes categorias, a primeira e a
última, registadas no gráfico, todas as associações/comunidades possuem estatuto de proteção; iii) apenas
18,18% dos grupos de vegetação inventariados como vegetação antropogénica, de orlas sombrias de bosques
e megafórbicas, integram habitats.
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4.6 Análise da Dinâmica da Vegetação
Nesta secção, partindo dos conhecimentos florístico e ecológico das comunidades vegetais, pretende-se fazer uma análise e interpretação da paisagem, utilizando técnicas de fitossociologia integrada. Nesta
abordagem, à dinâmica da vegetação, são estudadas as séries da PPSM, objeto de estudo da Fitossociologia
Dinâmica. No final da secção, faz-se a interligação dessas séries com o estudo toponímico apresentado na
Secção 2.8.
Enquanto a associação é a unidade básica da Fitossociologia Clássica, a série de vegetação ou
sigmetum é a unidade básica de Fitossociologia Dinâmica e deve ser entendida como uma sequência de etapas
em sucessão, onde não se deve considerar só a associação representativa da etapa clímax, que corresponde à
cabeça de série, mas também as etapas iniciais e as subseriais que a substituem ([R-Mar07]).
Segundo pesquisa referida em [Ars11] e [P-GP-F05], o nome da série de vegetação é estabelecido a
partir da cabeça de série. Numa série, as alterações sofridas pela vegetação ocorrem num dado território,
ecologicamente homogéneo, denominado tessela. Essas alterações, naturais ou provocadas pelo Homem,
podem originar uma maior complexidade do grupo de vegetação, traduzida por um aumento do número de
indivíduos e maior riqueza florística – sucessão progressiva – ou causar um efeito contrário – sucessão
regressiva.
Devem ser considerados três tipos de séries: climatófilas, edafoxerófilas e edafo-higrófilas. As
primeiras encontram-se em solos que só recebem água da chuva, as segundas ocupam solos mais secos do
que o que seria normal para o território onde se encontram, pelo que experimentam um défice de água, e as
terceiras localizam-se em solos especialmente húmidos, onde a água disponível é superior à água que cai por
precipitação ([Mei10]).
Para a zona de estudo não existem estudos sinfitossociológicos aprofundados sobre séries de
vegetação. Contudo, são conhecidas algumas informações que ajudam na determinação dessas séries, apesar
da vegetação climácica se encontrar muito degradada devido às alterações, fundamentalmente, antrópicas.
Assim, de acordo com [CE-SA10], a Província Gaditano-Onubo-Algarviense proposta em 1998, renomeada por
[R-Mar07] em Província Lusitano-Andalusa Litoral, tem, entre outras, as comunidades de Asparago aphylli-Myrtetum communis, Viti viniferae-Salicetum atrocinereae e Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis
com o estatuto de exclusivas ou quase da província. Por sua vez, a Subprovíncia Portuguesa-Sadense, não
considerada no documento de 1998, possui os bosques singulares de Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi e
de Asparago aphylli-Quercetum suberis. Também originais deste território são a aliança e as associações Ulici
densi-Thymion sylvestris, Melico arrectae-Quercetum cocciferae, Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis,
Leucanthemo sylvatici-Cheirolophetum sempervirentis, Carici depressae-Hyparrhenietum sinaicae, Juncetum
acutifloro-valvati, Sileno longiciliae-Antirrhinetum linkiani e Narciso calcicolae-Asplenietum rutae-murariae.
Ainda em [CE-SA10], refere-se que o arrelvado do Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis é uma
associação vulgar em solos calcários e em relação à vegetação ripícola destaca os choupais de Campanulo
campaniflorae-Salicetum neotrichae, os freixiais do Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae e os
salgueirais do Viti viniferae-Salicetum atrocinereae. Relativamente ao Sector Divisório Português, este é
caracterizado, entre outros aspetos, pelas séries de vegetação Arisaro simorrhini-Querco broteroi sigmetum,
Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum e Lonicero implexae-Querco rotundifoliae sigmetum. Existem neste
território associações exclusivas, das que estão presentes na PPSM, nomeadamente: Vinco difformis-Lauretum
nobilis, Ulici airensis-Ericetum scopariae, Erico scopariae-Cytisetum grandiflori e Teucrio capitati-Thymetum
sylvestris e as orlas sombrias do Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis e Avenulo occidentalis-Celticetum
giganteae.
Em relação ao Superdistrito Estremenho, referenciado em [CAC+98], confirma-se a existência das
séries de vegetação do carvalho-cerquinho, do sobreiro e da azinheira.
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4.6.1 Sinfitossociologia
Com base nos dados recolhidos no campo e na consulta de bibliografia, identificaram-se na PPSM sete
séries de vegetação, como se observa no Tabela 4.4, cuja caracterização se apresenta de seguida. Para cada
série, além de uma breve descrição, será apresentado um quadro resumo e um esquema ilustrativo da
dinâmica da sucessão, em situação regressiva, no qual não se consideram fatores como a altitude, área
ocupada, tipo de solo ou mesmo grau de cobertura. Apresentam-se, ainda, os habitats por associação.
Tabela 4.4: Séries de vegetação presentes na área estudada.
Tipo

Nome

Cabeça de série

Climatófila

Arisaro simorrhini-Querco broteroi
sigmetum
Asparago aphylli-Querco suberis
sigmetum
Lauro nobilis-Querco rivasmartinezii
sigmetum
Lonicero implexae-Querco rotundifoliae
sigmetum
Viti sylvestris-Saliceto atrocinereae
sigmetum
Clematido campaniflorae-Saliceto
neotrichae sigmetum
Ficario ranunculoidis-Fraxineto
angustifoliae sigmetum

Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi

Edafoxerófila
Edafo-higrófilas

Asparago aphylli-Quercetum suberis
Lauro nobilis-Quercetum
rivasmartinezii
Lonicero implexae-Quercetum
rotundifoliae
Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae
Clematido campaniflorae-Salicetum
neotrichae
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum
angustifoliae

Arisaro simorrhini-Querco broteroi sigmetum
Série climatófila, característica da Subprovíncia Portuguesa-Sadense, termo a mesomediterrânica,
hiperoceânina a euoceânica, sub-húmida superior a húmida basófila a neutro basófila, de Quercus broteroi.
A cabeça de série, bosque climácico ou etapa madura, corresponde a um cercal ou carvalhal de Arisaro
simorrhini-Quercetum broteroi que se desenvolve em solos profundos. Segundo a informação de [Net08], o
Quercus broteroi forma bosques marcescentes, prefere áreas calcárias, embora sobre solos profundos e algo
descarbonatados, o que impede que seja considerada uma espécie calcícola.
De acordo com C. Vila-Viçosa ([V-Viç12]), está-se perante a vegetação natural desta região que se
observa no complexo Serras de Montejunto – Aire de Candeeiros, bem como Serra da Arrábida. Refere, ainda,
que apresenta estados de conservação razoáveis em alguns bosquetes na Serra de Montejunto.
Devido à ação antrópica verificada nestas formações, a primeira etapa de substituição é um
medronhal de Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis, visível na PPSM. Nos locais mais húmidos corresponde
aos louriçais de Vinco difformis-Lauretum nobilis e em zonas mais xéricas (normalmente favorecidas pelo fogo)
ao carrascal de Melico arrectae-Quercetum cocciferae, bastante comum na área de estudo, dominado por
Quercus coccifera. As sucessivas alterações levam a estados avançados de degradação, expressos na Tabela
4.5, baseada em [CE-SA10], [Net08] e [V-Viç12] e ilustrados na Figura 4.26. Em situações termófilas e com
nitrofia, como etapa mais regressiva, instala-se em solos profundos a Carici depressae-Hyparrhenietum
sinaicae.
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Tabela 4.5: Dinâmica típica da série dos carvalhais de Quercus broteroi na área estudada.
Fisionomia da vegetação

Associação fitossociológica

Carvalhal
Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi
Medronhal/Louriçal/carrascal Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis
/Vinco difformis-Lauretum nobilis/Melico
arrectae-Quercetum cocciferae
Giestal
Erico scopariae-Cytisetum grandiflori
Ervas altas
Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae
Arrelvados vivazes
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum
phoenicoidis
Urzal/Tojal
Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei
Nano-urzal/tomilhal
Ulici airensis-Ericetum scopariae
Teucrio capitati-Thymetum sylvestris
Arrelvados anuais

Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum
distachyi

Habitat
9240
5330pt3/5230pt1*/5330pt5

6220pt4*
6210*
4030pt3 (proposta)
4030pt3 (proposta)
5330pt7
6220pt1*

* Habitat prioritário.

Vinco difformis-Lauretum
nobilis (mais húmido)

Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi

Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis

Erico scopariae-Cytisetum
grandiflori

Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae

Ulici airensis-Ericetum
scopariae

Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi

Melico arrectae-Quercetum
cocciferae (mais seco)

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum
phoenicoidis

Anthyllido maurae-Ulicetum
jussiaei

Figura 4.26: Esquema ilustrativo da série Arisaro simorrhini-Querco broteroi sigmetum.
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Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum
Série climatófila, da Província Lusitano-Andalusa Litoral e pontualmente do Subsector Alentejano-Monchiquense, termomediterrânica superior a mesomediterrânica, sub-húmida superior a húmida, de
Quercus suber.
A cabeça de série, bosque climácico ou etapa madura, corresponde a um sobreiral de Asparago
aphylli-Quercetum suberis que se desenvolve em solos arenosos ou derivados do calcário descarbonatados,
compensados hidricamente ([Ars11] e [CE-SA10]).
Na zona do Furadouro, mais húmida, da degradação destas formações vegetais resultam os
medronhais de Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis, substituídos, depois, por matos de Asparago aphylli-Myrtetum communis, situação também referida em [Ars11]. Noutras zonas surge, também, o Erico scopariae-Quercetum lusitanicae. Nas orlas ocorre a vegetação vivaz de Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis. A Tabela
4.6 contém a dinâmica desta série, que se ilustra na Figura 4.27.
Tabela 4.6: Dinâmica típica da série dos sobreirais de Quercus suber na área estudada.
Fisionomia da vegetação

Associação fitossociológica

Habitat

Sobreiral
Medronhal/Matagal de
carvalhiça
Murteiral
Ervas altas
Urzal/Tojal
Tomilhal
Arrelvados anuais

Asparago aphylli-Quercetum suberis
Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis
Erico scopariae-Quercetum lusitanicae

9330
5330pt3
5330pt4
5330pt6
6220pt4*
4030pt3 (proposta)
5330pt7
6220pt1*

Asparago aphylli-Myrtetum communis
Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae
Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei
Teucrio capitati-Thymetum sylvestris
Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi

* Habitat prioritário.

Asparago aphylli-Quercetum
suberis

Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis

Asparago aphylli-Myrtetum
communis

Anthyllido maurae-Ulicetum
jussiaei

Teucrio capitati-Thymetum
sylvestris

Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi

Avenulo occidentalis-Celticetum giganteae

Figura 4.27: Esquema ilustrativo da série Asparago aphylli-Querco suberis sigmetum.
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Lauro nobilis-Querco rivasmartinezii sigmetum
Série climatófila, presente nos Distritos Maciço Estremenho e Arrabidense, termomediterrânica ou,
excecionalmente, mesomediterrânica inferior, sub-húmida a húmida com clara influência oceânica, de Quercus
rivasmartinezii.
A cabeça de série, bosque climácico ou etapa madura, corresponde a um carrascal arbóreo de Lauro
nobilis-Quercetum rivasmartinezii que se desenvolve com a preferência por solos profundos calcários basófilos
a neutro basófilos. A série de vegetação associada a este carrascal endémico está expressa na Tabela 4.7 e
ilustrada na Figura 4.28.
Tabela 4.7: Dinâmica típica da série dos carrascais arbóreos de Quercus rivasmartinezii na área estudada.
Fisionomia da vegetação

Associação fitossociológica

Habitat

Carrascal arbóreo
Carrascal
Urzal/Tojal
Arrelvados vivazes
Nano-urzal/tomilhal
Arrelvados anuais

Lauro nobilis-Quercetum rivasmartinezii
Melico arrectae-Quercetum cocciferae
Ulici airensis-Ericetum scopariae
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis
Teucrio capitati-Thymetum sylvestris
Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi

9340pt3 (proposta)
5330pt5
4030pt3 (proposta)
6210*
5330pt7
6220pt1*

* Habitat prioritário.

Lauro nobilis-Quercetum
rivasmartinezii

Melico arrectae-Quercetum
cocciferae

Teucrio capitati-Thymetum
sylvestris

Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi

Ulici airensis-Ericetum
scopariae

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum
phoenicoidis

Figura 4.28: Esquema ilustrativo da série Lauro nobilis-Querco rivasmartinezii sigmetum.

Lonicero implexae-Querco rotundifoliae sigmetum
Série edafoxerófila, do Divisório Português e do Luso-Extremadurense, mesomediterrânica, sub-húmida a húmida calcícola, de Quercus rotundifolia.
A cabeça de série, bosque climácico ou etapa madura, corresponde a um azinhal de Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae que se desenvolve em solos cársicos esqueléticos, pois a azinheira resiste à secura e
também suporta as baixas temperaturas no inverno. Desta forma, foi inventariado em substrato pedregoso,
por vezes declivoso, sobre solos pouco desenvolvidos (cambissolos) cársicos.
A destruição do coberto arbóreo conduz a um carrascal, exclusivo do Divisório Português, de
Quercetum coccifero-airensis. As etapas subseriais deste azinhal estão presentes na Tabela 4.8 e ilustradas na
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Figura 4.29. Nos locais mais termófilos expostos a sul, pode desenvolver-se o arrelvado de Carici depressae-Hyparrhenietum sinaicae ([Gas03] e [Net08]).
Tabela 4.8: Dinâmica típica da série dos azinhais de Quercus rotundifolia na área estudada.
Fisionomia da vegetação

Associação fitossociológica

Habitat

Azinhal
Carrascal
Urzal
Arrelvados vivazes
Urzal/Tojal
Tomilhal
Arrelvados anuais

Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae
Quercetum coccifero-airensis
Ulici airensis-Ericetum scopariae
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis
Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei
Teucrio capitati-Thymetum sylvestris
Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi

9340pt2
5330pt5
4030pt3 (proposta)
6210*
4030pt3 (proposta)
5330pt7
6220pt1*

* Habitat prioritário.

Lonicero implexaeQuercetum rotundifoliae

Quercetum coccifero-airensis

Ulici airensis-Ericetum
scopariae

Anthyllido maurae-Ulicetum
jussiaei

Teucrio capitati-Thymetum
sylvestris

Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum distachyi

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum
phoenicoidis

Figura 4.29: Esquema ilustrativo da série Lonicero implexae-Querco rotundifoliae sigmetum.

Viti sylvestris-Saliceto atrocinereae sigmetum
Série edafo-higrófila, iberoatlântica, termo a mesomediterrânica, ribeirinha, de Salix atrocinerea.
A cabeça de série, bosque climácico ou etapa madura, corresponde a um salgueiral de Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae que se desenvolve ao longo de linhas de água, mesmo que o volume de água no verão
seja diminuto.
Este salgueiral constitui a franja mais próxima dos cursos de água e a sua destruição leva ao
desenvolvimento do silvado Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii ([Ars11] e [Net08]), estando a série expressa
na Tabela 4.9 e o esquema ilustrativo na Figura 4.30.
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Tabela 4.9: Dinâmica típica da série dos salgueirais de Salix atrocinerea na área estudada.
Fisionomia da vegetação

Associação fitossociológica

Habitat

Bosque
Silvado
Prado/juncal
Arrelvados vivazes

Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae
Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii
Hyperico undulati-Juncetum acutiflori
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis

92A0pt3
6410pt2
6210*

* Habitat prioritário.

Viti sylvestris-Salicetum
atrocinereae

Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii

Hyperico undulati-Juncetum
acutiflori

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum
phoenicoidis

Figura 4.30: Esquema ilustrativo da série Viti sylvestris-Saliceto atrocinereae sigmetum.

Clematido campaniflorae-Saliceto neotrichae sigmetum
Série edafo-higrófila, iberoatlântica, termomediterrânica, ribeirinha, de Populus nigra e Salix neotricha.
A cabeça de série, bosque climácico ou etapa madura, corresponde a um salgueiral/choupal de
Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae que se desenvolve ao longo de linhas de água. Em situações de
menor humidade, a associação Juncetum acutifloro-valvati surge em detrimento da Hyperico undulati-Juncetum acutiflori. A sucessão ecológica encontra-se na Tabela 4.10, com ilustração na Figura 4.31.
Tabela 4.10: Dinâmica típica da série dos salgueirais/choupais de Populus nigra e Salix neotricha na área
estudada.
Fisionomia da vegetação

Associação fitossociológica

Habitat

Bosque
Silvado
Prado/juncal
Arrelvados vivazes

Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae
Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii
Hyperico undulati-Juncetum acutiflori
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis

92A0pt2
6410pt2
6210*

* Habitat prioritário.

Clematido campaniflorae-Salicetum neotrichae

Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii

Hyperico undulati-Juncetum
acutiflori

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum
phoenicoidis

Figura 4.31: Esquema ilustrativo da série Clematido campaniflorae-Saliceto neotrichae sigmetum.
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Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum
Série edafo-higrófila, iberoatlântica, termo a mesomediterrânica, ribeirinha, de Fraxinus angustifolia.
A cabeça de série, bosque climácico ou etapa madura, corresponde a um freixial de Ficario
ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae que se desenvolve em zonas húmidas, inundadas esporadicamente,
sobre solos profundos, bastante produtivos, de textura franco-limosa ([Net08]). As etapas regressivas até aos
arrelvados observam-se na Tabela 4.11, com ilustração na Figura 4.32.
Tabela 4.11: Dinâmica típica da série dos freixiais de Fraxinus angustifolia na área estudada.
Fisionomia da vegetação

Associação fitossociológica

Habitat

Bosque
Silvado
Prado/juncal
Arrelvados vivazes

Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae
Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii
Juncetum acutifloro-valvati
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis

91B0
6410pt4
6210*

* Habitat prioritário.

Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae

Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii

Juncetum acutifloro-valvati

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum
phoenicoidis

Figura 4.32: Esquema ilustrativo da série Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum.
No território considera-se também possível a existência de uma série climatófila de Quercus pyrenaica, na
zona do Cercal, mas não foi possível confirmar a sua presença, pois apenas existem algumas árvores dispersas,
faltando formações para inventariação.

4.6.2 Séries de Vegetação e Toponímia
De acordo com a análise efetuada na Secção 2.8, verifica-se que há um domínio dos topónimos do
grupo III (estruturas físicas naturais: astros, água, rochas, solo e configuração do terreno), 26 topónimos, o que
indica claramente estar relacionado com o facto da área de estudo, Serra de Montejunto, consistir num
acidente de relevo importante que permitiu a fácil associação toponímica entre o tipo de acidente e o local,
por parte da população. O segundo grupo mais representativo, com 15 registos, é constituído pela Flora e
Vegetação, assumindo grande importância.
Os fitotopónimos Carvalhal e Cercal evidenciam a vegetação potencial ou dominante deste território,
destacando certamente o bosque climatófilo de Arisaro simorrhini-Quercetum broteroi, a cabeça da série
climatófila Arisaro simorrhini-Querco broteroi sigmetum, caracterizada na subsecção anterior. Apresenta como
primeira etapa de substituição o medronhal de Bupleuro fruticosae-Arbutetum unedonis e como orla o louriçal
de Vinco difformis-Lauretum nobilis. Por outro lado, é possível relacionar também, através da fitotoponimia, a
presença de outra orla de bosques ribeirinhos devido à espécie Coryllus avellana (Avenal), mais húmida do que
a deste carvalhal. A ocorrência deste fitotopónimo pode explicar a existência de formações de Coryllus
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avellana, no passado, possivelmente em contacto catenal com os cercais de Quercus broteroi e com os
freixiais/salgueirais.
A destruição dos estádios mais avançados da dinâmica serial deste carvalhal, acompanhada por uma
perda de solo, conduz à colonização dos matos de Calluno-Ulicetea constituídos, essencialmente, por urzais-tojais de Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei e Ulici airensis-Ericetum scopariae ([V-Viç12]), também estes
evidenciados na toponímia através da presença do fitotopónimo Tojeira.
A presença de nomes como Freixieiro e Casal do Chorão podem estar relacionados com as associações
edafo-higrófilas de Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae e de Clematido campaniflorae-Salicetum
neotrichae. Por seu lado, o fitotopónimo Fetal, associado ao taxon Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, poderá ajudar
a esclarecer a existência de substratos ácidos, sobretudo em áreas ardidas, com degradação do coberto
vegetal potencial, visto ser uma espécie heliófila de solos profundos e frescos, de natureza ácida.
Tendo em conta as observações efetuadas, nomeadamente para o topónimo Malhadas, este está
associado ao Habitat 6220* ([Alf06]), correspondendo às comunidades herbáceas dominadas por gramíneas
anuais e/ou perenes submetidas a uma pressão variável de pastoreio, outrora marcante. Neste mesmo
contexto, poderá surgir o fitotopónimo Guardinhas, estreitamente ligado ao pastoreio e inserido na classe
Artemisietea vulgaris, que está associado à nitrofilia ou a um elevado input de nutrientes no solo, o que ocorre,
habitualmente, em áreas sobre pastoreadas.
Os fitotopónimos Figueira e Milhariça deverão estar essencialmente ligados à produção agrícola. Em
relação ao Pereiro poderá estar relacionado, também, com a produção frutícola e/ou com a pereira-brava
(Pyrus bourgaeana).
No que concerne aos fitotopónimos Casal da Ramada e Rameleira, cujas denominações se prendem
com o termo “ramo”, embora não tenha sido possível a atribuição ou ligação direta a qualquer identidade
taxonómica ou sintaxonómica, parece estar relacionado com as comunidades pré-florestais e florestais. O
mesmo sucede para Relva do Castelo, que parece corresponder a formações herbáceas, estreitamente ligadas
à ancestral atividade pastoril da Serra.
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Figura 4.33: Digitalis purpurea L..

Etnobotânica
Com malvas e água fria, boticário num dia.
(Provérbio popular português)
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5.1 Introdução
Desde a antiguidade que o Homem vem utilizando as plantas em seu proveito, como alimento,
condimento, mezinhas (parte medicinal), aromas,…, acumulando saberes, que lhe permitiram acrescentar
outras aplicações, cuja memória, nalguns casos, conseguiu chegar aos dias de hoje. Com o intuito de se
indagar o conteúdo sobrevivente dessa memória coletiva, efetuou-se o presente estudo, onde foram
entrevistadas 78 pessoas ligadas ao território que forneceram informações sobre 216 taxa.
A vontade de realizar esta pesquisa começou logo em novembro de 2011, aquando do início da
realização do trabalho de campo, para o estudo da flora e da vegetação da PPSM. Mediante o contacto com a
população local, foi percetível a importância que muitas plantas tiveram e ainda têm no território. Os
conhecimentos, na maioria dos casos empíricos, são vastos e aparentemente mais comuns entre os habitantes
mais velhos, constituindo um património importante com tendência a perder-se. Neste contexto, entre março
e dezembro de 2014, efetuou-se um levantamento etnobotânico, com vista à catalogação das plantas úteis,
das suas aplicações e benefícios, evitando-se o desaparecimento de informações e vivências transmitidas
entre gerações, quase exclusivamente, de forma oral.
Considera-se que este levantamento, do qual consta um grande número de plantas autóctones, mas
onde as alóctones têm vindo a ganhar expressão, à semelhança do estudo toponímico da Secção 2.8,
proporcionará um melhor conhecimento da PPSM, bem como de alguns usos e costumes dos seus povos.
Este capítulo, além da presente introdução, integra a metodologia com noções gerais relacionadas
com a Etnobôtanica, a caracterização dos informantes e a recolha e o tratamento de dados, o estudo geral e o
estudo medicinal, assim como as considerações finais. Devido à vasta informação recolhida procedeu-se a
duas abordagens distintas mas complementares dos dados. Na primeira, são analisados os dados gerais, onde
se consideram 10 categorias – medicinal, aromática, alimentar, ornamental, combustível, diversão,
construção, fertilizante, ferramentas e artefatos e outra. A segunda dedica-se, apenas, às plantas medicinais.
Estas duas abordagens constituíram dois artigos ([VVC+16a] e [VVC+16b]), tal como referido no Capítulo I.

5.2 Metodologia
Desde sempre que as plantas desempenharam um papel muito importante para a Humanidade
([Mor96]). A área científica dedicada à relação entre o homem e o uso das plantas denomina-se Etnobotânica
([C-Rod07]) e, de acordo com Balick e Cox (informação referida em [C-RAB+03]), este termo surge em 1895 e é
da responsabilidade do botânico norte americano John Harshberger ao descrever estudos sobre plantas
usadas pelos povos primitivos e indígenas.
A Etnobotânica, enquanto ciência multidisciplinar, utiliza procedimentos comuns a outras áreas do
conhecimento científico, como a identificação de taxa, a estruturação de entrevistas, a análise histórica e
sociológica, bem como outras atividades que possam ajudar na recolha e análise das informações obtidas no
campo ([Car06]).
São conhecidas muitas investigações etnobotânicas desenvolvidas pelo mundo. Na Europa, o estudo
dos usos das plantas remonta à Grécia antiga ([P-SPP13]). Em Portugal, as pesquisas nesta área começaram
por volta do ano 2000, com um projeto promovido pelo Instituto da Conservação da Natureza, para estudo das
plantas aromáticas e/ou medicinais circunscritas à Rede Nacional de Áreas Protegidas ([C-RAB+03]). A PPSM
não integrou este projeto e, até à data, não se conhecem estudos desta natureza no território, quer
relacionados com usos gerais tradicionais, quer com usos mais específicos, nomeadamente de cariz medicinal.
Com esta pesquisa pretende-se colmatar esta lacuna.
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Durante o ano de 2014 foram entrevistados 78 informantes, com idades compreeendidas entre os 19 e
os 94 anos, com uma média de aproximadamente 68 anos. As mulheres, 55, corresponderam a cerca de 70%
dos elementos do grupo, do qual quase 50% estavam aposentados. Em relação às habilitações, cinquenta
informantes não tinham mais do que o primeiro ciclo, antiga escola primária, e o número de iletrados era
muito significativo; dos restantes, apenas quatro detinham educação superior. As Tabelas 5.1 e 5.2 completam
esta informação.
Tabela 5.1: Distribuição das idades dos 78 informantes.
Idades

Número de informantes

Percentagem

Até 50 anos
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 ou mais

12
8
24
21
13

15.4
10.2
30.8
26.9
16.7

Tabela 5.2: Habilitações literárias dos 78 informantes.
Habilitações literárias

Número de informantes

Percentagem

Iletrado
1.º ciclo
2.º ciclo ou 3.º ciclo
Secundário
Licenciatura ou mestrado

21
29
15
9
4

26.9
37.2
19.2
11.6
5.1

Todos os entrevistados adquiriram os conhecimentos etnobotânicos por transmissão oral, a grande
maioria através dos seus pais e outros familiares próximos. Muitos afirmaram que esses conhecimentos foram,
ainda, complementados por experiência pessoal (45). Embora com menor expressão, foram referidos como
fontes de informação para situações pontuais, entre os informantes mais novos, os livros (22) e a televisão ou
rádio ou internet (20).
Todos os informantes estavam fortemente ligados à PPSM, pois viviam ou viveram na área mantendo
fortes laços com a mesma e, para se obter uma maior representatividade do território, foram selecionados de
várias localidades da região. A seleção teve ainda em conta o facto de serem pessoas que mostravam ter
conhecimentos sobre o tema, geralmente ligados ao mundo rural e já com alguma idade, muitas das vezes
indicados pelos seus conterrâneos.
Estes 78 informantes foram sujeitos a entrevistas etnobotânicas semiestruturadas, sem tempo
definido, seguindo os pressupostos referidos em [Ale96] e [C-Rod07]. Este tipo de entrevista revelou-se
adequado, pois pelo facto de a abordagem ser informal mas orientada, permitiu que os informantes fossem
espontâneos e a quantidade de dados úteis muito grande. Apesar disto, todos focaram os mesmos assuntos,
na medida em que previamente se tinha preparado um guião.
Os inquiridos foram informados do propósito das entrevistas, tendo dado o seu consentimento oral e,
sempre que necessário, realizou-se mais do que uma sessão para se completar informação. Os encontros, com
um ou mais informantes, tiveram lugar principalmente em casas particulares e no campo. Os registos foram
escritos durante as entrevistas e no caso dos grupos, apesar de serem com apenas dois ou três informantes,
verificou-se sempre grande interação e entusiasmo entre os participantes.
Para a determinação das plantas seguiram-se fundamentalmente três procedimentos: entrevistas no
campo percorrendo diversos percursos, exibição de plantas previamente colhidas e apresentação de um
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portfólio com fotografias de taxa da PPSM, permitindo, desta forma, que todos pudessem participar, mesmo os
que tinham mobilidade mais reduzida. Para a identificação dos taxa seguiram-se as floras lusitânicas e outras
obras de referência incluídas na Secção 3.2. Numa primeira fase, na elaboração dos artigos, a nomenclatura
dos taxa foi confirmada com o Índice Internacional de Nomes de Plantas (http://www.ipni.org) e a Lista de
Plantas online (http://www.theplantlist.org). Posteriormente, procedeu-se a uma nova confirmação onde se
usou também a Flora-on (http://www.flora-on.pt/), à semelhança do referido no Capítulo 3. Esta nova
verificação permitiu ligeiros ajustes em relação aos primeiros dados, mas que já figuram neste capítulo. A título
de exemplo, o número de famílias, expressas na Tabela 5.3, passou de 74, no artigo relativo aos usos gerais,
para 72. A Figura 5.1 apresenta cinco taxa citados pelos informantes.

Figura 5.1: Cinco taxa citados pelos informantes (da esquerda para a direita e de cima para baixo): Cynara
humilis, Cistus salviifolius, Iris xiphium var. xiphium, Paeonia broteri e Papaver rhoeas.
Todas as informações obtidas no decorrer das entrevistas, compiladas nas Tabela 5.3 e 5.8 e
analisadas nas secções seguintes, referem-se a plantas silvestres ou cultivadas pelos informantes, ou pelos
seus familiares mais próximos, e nunca a plantas compradas. Para o tratamento e síntese dos dados recolhidos
procedeu-se ao cálculo de índices etnobotânicos e outros parâmetros, referindo-se, a título de exemplo, o
número de informantes por taxon. Procedeu-se ainda a um estudo estatístico onde se destacaram, entre
outros, as famílias botânicas existentes, os usos mais citados, o tipo de administração ou os processos de
preparação.
Neste trabalho foram determinados vários índices etnobotânicos, que permitem, por um lado,
perceber a diversidade de plantas de uma dada região em estudo e dos seus usos e, por outro, efetuar
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comparações com valores de índices obtidos em estudos idênticos. Nos estudos geral e medicinal essas
comparações foram feitas com âmbitos diferentes, o primeiro a nível nacional e o segundo a nível
internacional.
Estudaram-se os índices seguintes:
 Riqueza etnobotânica (R), número dos taxa úteis de uma região ([Beg96]).
 Diversidade etnobotânica avaliada pelo índice de Shannon-Wiener, H = − ∑(), onde  é a
proporção entre o número de citações para uma dada planta e o número total de citações. Este
índice é usado para estimar a diversidade dos taxa, sabendo que um número elevado de citações
indica uma diversidade menor ou uma grande preponderância no uso dos mesmos taxa ([Beg96]).
 Equitabilidade, E = H/Hmax, onde Hmax =  (R), que varia entre zero e um, onde um valor próximo de
um indica uma elevada diversidade de usos ([Beg96]).
 Fator de consenso (FC), para avaliar a homogeneidade do conhecimento dos informantes, é dado
pela razão entre o número de usos em cada categoria(nu) menos o número de taxa usados na
categoria (nt) e o número de usos em cada categoria menos um, isto é, FC = (nu –nt)/(nu −1). Um
valor elevado deste índice (próximo de um) indica um elevado consenso entre os informantes
quanto à utilização dos taxa, quanto maior é o seu valor maior é a representatividade do consenso
dos informantes ([TL86]).
 Índice cultural (IC), IC=U/N, onde U representa o número de usos indicado para um dado taxon e N
é o número total de informantes. Este índice é usado para estimar a importância cultural de cada
espécie, isto é, para verificar, em termos quantitativos, em que medida cada espécie está presente
na cultura local e na memória dos habitantes ([P-STB+07]).
 Índice de etnobotanicidade (IE), é a razão, expressa em percentagem, entre a etnoflora (número
das plantas úteis de uma dada região) e a sua flora ([Por70]). Este índice não foi determinado nos
artigos, pois o elenco florístico não estava concluído aquando da submissão dos mesmos.

5.3 Estudo Geral
Desde sempre que o Homem aprendeu a usar as plantas silvestres para diversos fins às quais se junta,
cada vez mais, um maior número de plantas cultivadas. Cada população, de acordo com os recursos vegetais
disponíveis, diferenciou os seus costumes e transmitiu-os às gerações seguintes, quase exclusivamente por
transmissão oral, com o risco de perda de informação, tornando-se imprescídivel a recolha da etnoflora de
cada região.
À semelhança da pesquisa referida em [NSM+04], recolheu-se informação sobre os taxa usados na
região, os nomes vulgares, os usos populares, a condição de utilização, o uso atual, ou não, e as partes usadas.
Foram coligidos 216 taxa que integram a Tabela 5.3, agrupados nas famílias botânicas (72), que são apresentadas por ordem alfabética. Esta tabela contém as plantas cujos usos foram citados pelo menos por três informantes independentes, de acordo com o critério de confiabilidade de Le Grand e Wondergem (1987 em Bonet
et al. 1999 [BPS+99]) e Johns et al. (1990 em Bonet et al. 1999 [BPS+99]). Dela constam, ainda, as informações
seguintes: número de informantes por taxon (NI), RNI=NI/N (onde N é o número total de informantes), número
de usos por taxon (U) e o índice cultural (IC). Foram identificadas as famílias dos 216 taxa, mas para cinco deles
– Cistus, Quercus, Juncus, Fumaria e Rosa – foi apenas possível determinar o género. Foram também
identificados alguns grupos de plantas que apresentam exatamente os mesmos usos, como são, por exemplo,
os casos de Asplenium adiantum-nigrum e Asplenium onopteris ou de Lavatera cretica, Malva hispanica e Malva
sylvestris. Os dados foram tratados, também, com o intuito de comparação com outros obtidos, usando o
mesmo método, para outras regiões do país, e que se podem encontrar em [Car05], [Car06] e [Fer10].

Tabela 5.3: Plantas e respetivos usos populares gerais referidos por três ou mais informantes.
Família botânica, nome científico
Amaranthaceae
Beta vulgaris subsp. cicla (L.) Schübl. &
G.Martens
Beta vulgaris subsp. vulgaris L.
Gomphrena globosa L.
Spinacia oleracea L.
Amaryllidaceae
Allium ampeloprasum var. porrum (L.) J.Gay
Allium cepa L.

Nomes vulgares

NIa

RNIb

Parte(s) usada(s)

Condição

Uso atual

Uso popular

Uc

ICd

Acelgas, acelga, celga

16

0.21

Folhas

Fresco

Sim ou não

Alimentar – alimento

16

0.21

Beterraba, beterraba-hortícula, beterraba-forrageira
Perpétuas-roxas
Espinafre

23
4
63

0.29
0.05
0.81

Folhas, raiz
Flor
Folhas, parte aérea

Fresco
Seco
Fresco

Sim ou não
Não
Sim

Alimentar – alimento, compotas
Medicinal – respiratório
Alimentar – alimento

23
4
63

0.29
0.05
0.81

Alho-francês, alho-porro, porros-bravos
Cebola

59
78

0.76
1.00

Caule
Casca da cebola,
caule

Fresco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não

59
214

0.76
2.74

Allium sativum L.

Alho, alho-comum

78

1.00

Caule

Fresco

Sim ou não

169

2.17

Allium schoenoprasum L.
Narcissus papyraceus Ker Gawl.
Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L.

Cebolinho, cebolinha-miúda, cebolinha-galega
Narciso, mija-burro, narciso-do-barrocal

20
11

0.26
0.14

Folhas
Ramos

Fresco
Fresco

Sim ou não
Sim ou não

Alimentar – alimento
Medicinal – respiratório, urinário, dermatológico, outra
Aromática – tempero
Alimentar – alimento, conservas, cozer camarão
Outra – desinfetante
Medicinal – digestivo, circulatório, dermatológico, esqueleto e
músculos, outra
Aromática – tempero
Alimentar – alimento
Aromática – tempero
Ornamental – interior, religioso (igreja)

20
15

0.26
0.19

Aroeira, lentisco-verdadeiro, daroeira

16

0.21

Folhas, planta
completa, ramos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja), cemitério
Combustível – combustível
Fertilizante – fertilizante
Ferramentas e artefatos – vassouras
Outra – rezas

18

0.23

Aipo, aipo-hortense, rabaças, salsa-do-monte
Coentros, coentro, coriandro

9
72

0.12
0.92

Caule, folhas
Parte aérea

Fresco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim

9
80

0.12
1.03

Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.)
Schübl. & G.Martens

Cenoura

78

1.00

Folhas, raiz

Fresco

Sim ou não

232

2.97

Ferula communis L.

Canafrecha, férula

18

0.23

Caule

Fresco ou seco

Não

25

0.32

Foeniculum vulgare Mill.

Funcho, fiôlho

12

0.15

Folhas, parte aérea,
sementes

Fresco ou seco

Sim ou não

13

0.17

Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill

Salsa

78

1.00

Parte aérea

Fresco ou seco

Sim

Alimentar – alimento
Medicinal – urinário
Aromática – tempero
Alimentar – alimento, decoração
Medicinal – digestivo, respiratório
Aromática – tempero
Alimentar – alimento, compotas
Diversão – diversão
Outra – afiar navalhas, caminhadas
Medicinal – digestivo, urinário
Aromática – tempero
Alimentar – licor
Medicinal – digestivo, urinário, reprodutor, outra
Aromática – tempero
Alimentar – decoração

107

1.37

Apocynaceae
Vinca major L.

Vinca, pervinca, pervinca-maior, congossa-maior

14

0.18

Planta completa,
ramos

Fresco

Sim ou não

Alimentar – decoração
Ornamental – interior, jardins
Diversão – diversão
Ferramentas e artefatos – vassouras

22

0.28

Aquifoliaceae
Ilex aquifolium L.

Azevinho, pica-folha, visqueiro, xardo, zebro

14

0.18

Planta completa,
ramos

Fresco

Sim ou não

Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja)

17

0.22

Hera, hera-comum, hera-dos-montes, hera-trepadora

59

0.76

Folhas, planta
completa, ramos

Fresco

Sim ou não

82

1.05

Hera, hera-comum, hera-dos-montes, hera-trepadora

59

0.76

Folhas, planta
completa, ramos

Fresco

Sim ou não

Ornamental – interior, jardins, festas, religioso (procissões)
Diversão – diversão
Outra – cabelo, roupa (cores escuras)
Ornamental – interior, jardins, festas, religioso (procissões)
Diversão – diversão
Outra – cabelo, roupa (cores escuras)

82

1.05

Asparagaceae
Agave americana L.

Piteira, piteira-de-boi, piteira-brava, pita

20

0.26

Fresco ou seco

Sim ou não

0.26

Espargo-bravo-maior, corruda-maior, espargueira

5

0.06

Fresco

Sim ou não

Ornamental – jardins
Outra – atilhos
Alimentar – alimento

20

Asparagus aphyllus L.

Folhas, planta
completa
Caule, planta

7

0.09

Apiaceae (Umbelliferae)
Apium graveolens L.
Coriandrum sativum L.

Araliaceae
Hedera helix L.

Hedera hibernica (G.Kirchn.) Bean

Ruscus aculeatus L.

Gilbardeira, erva-dos-vasculhos, azevinho-menor,
flor-do-natal

52

0.67

Aspleniaceae
Asplenium adiantum-nigrum L.

Avenca-negra, feitas, feto-real

48

0.62

Asplenium onopteris L.

Avenca-negra, feto-negro, feto-real

48

0.62

Ceterach officinarum Willd.

Douradinha, doiradinha, erva-de-ouro

4

Asteraceae (Compositae)
Arctium minus Bernh.

Bardana, bardana-ordinária, pegamasso-menor

completa, ramos
Fruto, planta
completa, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Fresco

Sim ou não

Fresco

Sim ou não

0.05

Planta completa,
ramos
Planta completa,
ramos
Ramos

Fresco

Não

4

0.05

Flor, raiz

Fresco

Sim ou não

Estragão, estragão-francês
Macela, marcela, cabecinha-de-marcela, cabecinha-de-macela
Olhos-de-boi, pampilho, pampilho-de-micão,
malmequer

6
19

0.08
0.24

Parte aérea
Flor, parte aérea

Fresco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

60

0.77

Flor, folhas, ramos

Fresco

Sim ou não

23
52

0.29
0.67

Flor
Flor

Fresco ou seco
Fresco

Sim ou não
Não

Helianthus annuus L.

Cardo-do-coalho, cardo, cardo-coalhador
Alcachofra, alcachofra-brava, alcachofra-de-são-joão
Girassol, helianto

7

0.09

Fresco ou seco

Sim ou não

Lactuca sativa L.

Alface, alface-hortense

78

1.00

Planta completa,
ramos, sementes
Folhas

Fresco

Sim

Leontodon taraxacoides Hoppe & Hornsch.

7

0.09

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman

Dente-de-leão, leituga-dos-montes, leituga-dos-açores
Margarida-branca, bem-me-quer, margarida-maior

21

0.27

Folhas, parte aérea,
ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Matricaria recutita L.

Camomila, margaça, margacinha, matricária

36

0.46

Flor, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

Scolymus hispanicus L.
Senecio serpens G.D.Rowley
Silybum marianum (L.) Gaertn.

Cardo, cangarinha, cardo-de-ouro, cardo-bordão
Bálsamo
Cardo-leiteiro, cardo-mariano, cardo-de-santa-maria
Serralha, serralha-branca, serralha-macia

45
40
4

0.58
0.51
0.05

Folhas
Folhas, seiva
Parte aérea

Fresco
Fresco
Seco

3

0.04

Folhas

Borragem, erva-da-borragem, borago, chupa-mel

13

0.17

Brassicaceae (Cruciferae)
Brassica napus L.

Nabo, nabiça, colza

76

Brassica oleracea L.

Couve

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus
(Lange) Thell.
Raphanus sativus L.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

Artemisia dracunculus L.
Chamaemelum nobile (L.) All.
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.

Cynara cardunculus L.
Cynara humilis L.

Sonchus oleraceus L.
Boraginaceae
Borago officinalis L.

Buxaceae
Buxus sempervirens L.

Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja, procissões)
Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja)
Diversão – diversão
Ferramentas e artefatos – limpar casas (paredes e tetos)

58

0.74

Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja, procissões),
cemitério
Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja, procissões),
cemitério
Ornamental – interior
Diversão – diversão

56

0.72

56

0.72

4

0.05

Medicinal – digestivo, circulatório
Diversão – diversão
Aromática – tempero
Medicinal – digestivo, urinário, neurológico, outra

8

0.10

6
25

0.08
0.32

Alimentar – alimento
Ornamental – religioso (Quinta-feira da Ascensão)
Diversão – diversão
Alimentar – coagulante
Diversão – diversão

62

0.79

23
52

0.29
0.67

Alimentar – alimento
Ornamental – interior, jardins
Medicinal – neurológico
Alimentar – alimento, decoração
Medicinal – digestivo, urinário

8

0.10

95

1.22

10

0.13

23

0.29

44

0.56

Sim ou não
Sim ou não
Sim

Medicinal – circulatório
Ornamental – religioso (Quinta-feira da Ascensão)
Diversão – diversão
Medicinal – digestivo, neurológico
Outra – cabelo, chá saboroso
Alimentar – alimento
Medicinal – respiratório, dermatológico
Medicinal – circulatório

45
42
4

0.58
0.54
0.05

Fresco

Sim ou não

Alimentar – alimento

3

0.04

Flor, folhas, fruto,
parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – respiratório, dermatológico, outra
Alimentar – alimento
Diversão – diversão
Outra – tabaco

14

0.18

0.97

Folhas, raiz

Fresco

Sim ou não

84

1.08

75

0.96

Folhas

Fresco

Sim ou não

81

1.04

Bolsa-de-pastor, erva-do-bom-pastor
Saramago, labrêsto, labrêsto-branco, rábano-silvestre
Rabanete, rábano, rábão, rabiças

12
11

0.15
0.14

Fruto, parte aérea
Folhas

Fresco ou seco
Fresco

Sim ou não
Sim ou não

Medicinal – respiratório
Alimentar – alimento
Medicinal – digestivo
Alimentar – alimento
Outra – base para cozer pão de milho
Medicinal – digestivo, urinário, circulatório
Alimentar – alimento

20
11

0.26
0.14

27

0.35

Raiz

Fresco

Sim ou não

37

0.47

Ineixas, aneixas, aneixa
Agrião, agrião-da-água, agrião-das-fontes, agrião-dos-rios, mastruço-dos-rios, rabaça-dos-rios

24
70

0.31
0.90

Folhas
Parte aérea

Fresco
Fresco

Sim ou não
Sim ou não

Alimentar – alimento, decoração
Ornamental – interior
Alimentar – alimento
Alimentar – alimento, bolos

24
72

0.31
0.92

Buxo, buxo-comum, buxeira

4

0.05

Planta completa,
ramos

Fresco

Sim ou não

Ornamental – interior, jardins

6

0.08

Cactaceae
Opuntia maxima Mill.

Figueira-da-índia, cato-dos-figos-da-índia, figueira-da-barbária

11

0.14

Folhas, fruto, planta
completa, seiva

Fresco

Sim ou não

Medicinal – respiratório
Alimentar – alimento, compotas
Ornamental – jardins

13

0.17

Rapôncio, responços, raponços, rapúncio,
campainha-rabanete

16

0.21

Folhas

Fresco

Não

Alimentar – alimento

16

0.21

Madressilva, chucha-moleiros, madressilva-caprina,
chucha-mel, chupa-mel

45

0.58

Flor, planta
completa, ramos

Fresco

Sim ou não

52

0.67

Lonicera implexa Aiton

Madressilva, chucha-moleiros, chucha-mel, chupa-mel

45

0.58

Flor, planta
completa, ramos

Fresco

Sim ou não

52

0.67

Lonicera periclymenum L.

Madressilva, madressilva-das-boticas, madressilva-esverdeada
Sabugueiro, sabugo, sabugueiro-negro, sabugueiro-preto

12

0.15

Fresco

Sim ou não

14

0.18

19

0.24

Fresco ou seco

Sim ou não

21

0.27

Folhado, folhado-comum, viburno, laurestim

4

0.05

Planta completa,
ramos
Flor, folhas, planta
completa, ramos,
tronco
Planta completa

Fresco ou seco

Sim ou não

Aromática – ambiente
Ornamental – interior, jardins
Diversão – chupar as flores
Aromática – ambiente
Ornamental – interior, jardins
Diversão – chupar as flores
Aromática – ambiente
Ornamental – interior, jardins
Medicinal – respiratório, urinário, dermatológico
Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja)
Diversão – diversão
Ornamental – jardins
Outra – sombra

7

0.09

Erva-prata, erva-dos-unheiros, erva-dos-linheiros,
paroníquia

11

0.14

Parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, circulatório

11

0.14

Sargaço, sanganho, estevas
Erva-da-desinfeção, erva-da-infeção, alcar, erva-das-túberas

5
16

0.06
0.21

Ramos
Folhas, parte aérea

Fresco
Fresco ou seco

Não
Sim ou não

Fertilizante – fertilizante
Medicinal – dermatológico

5
16

0.06
0.21

Arroz-dos-telhados, arroz-das-paredes, pinhões-de-rato, cachos-de-rato
Cato, saião-curto, sempre-vivas, sempre-vivas-dos-telhados
Umbigo-de-vénus, conchelos, caracóis-das-paredes,
sobreirinho-dos-telhados, coucelos, conchilros

55

0.71

Folhas

Fresco

Não

Diversão – diversão

55

0.71

12

0.15

Planta completa

Fresco

Sim ou não

Ornamental – jardins

12

0.15

49

0.63

Folhas

Fresco

Não

Diversão – diversão

49

0.63

Cucurbitaceae
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Melancia, melancieira

54

0.69

Fruto

Fresco

Sim ou não

59

0.76

Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.

Melão, meloeiro
Pepineiro, pepino

59
78

0.76
1.00

Fruto
Fruto

Fresco
Fresco

Sim ou não
Sim ou não

73
89

0.94
1.14

Cucurbita maxima Duchesne

Abóbora, aboboreira

78

1.00

Fruto, sementes

Fresco ou seco

Sim ou não

250

3.21

Cucurbita pepo L.
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.

Courgette, aboborinha
Pepino-de-são-gregório, pepineiro-de-são-gregório,
pepineiro-bravo

69
6

0.88
0.08

Fruto
Fruto

Fresco
Fresco

Sim
Não

Medicinal – urinário
Alimentar – alimento, compotas
Alimentar – alimento, compotas
Alimentar – alimento
Outra – cosmética
Medicinal – digestivo, reprodutor
Alimentar – alimento, compotas, aperitivo
Ornamental – interior
Diversão – diversão
Alimentar – alimento
Medicinal – respiratório

69
6

0.88
0.08

Cupressaceae
Cupressus lusitanica Mill.

Cedro, cedro-de-goa, cedro-do-buçaco

39

0.50

Fruto, planta
completa, ramos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

80

1.03

Cupressus sempervirens L.

Cipreste, cipreste-comum, cipreste-dos-cemitérios

7

0.09

Fresco ou seco

Sim ou não

7

0.09

Juniperus turbinata Guss.

Zimbro

4

0.05

Planta completa,
tronco
Fruto

Seco

Sim

Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja), decoração de
garrafas
Combustível – combustível
Construção – construção
Ornamental – jardins
Combustível – combustível
Medicinal – urinário

4

0.05

Cyperaceae
Cyperus longus L.

Junca, junça, junça-ordinária, junça-longa

63

0.81

Caule, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Ornamental – interior, religioso (procissões)
Ferramentas e artefatos – cestos
Outra – atilhos, tapetes, vedar rolhas dos barris

73

0.94

Campanulaceae
Campanula rapunculus L.
Caprifoliaceae
Lonicera etrusca Santi

Sambucus nigra L.

Viburnum tinus L.
Caryophyllaceae
Paronychia argentea Lam.
Cistaceae
Cistus spp.
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.
Crassulaceae
Sedum album L.
Sempervivum tectorum L.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Feto, feto-dos-montes, feto-bravo

68

0.87

Ramos

Fresco

Sim ou não

Fertilizante – fertilizante
Outra – cestos das cerejas e outros frutos, tapar batatas, sombra
nas hortas, espantar moscas

114

1.46

Bódanha, baganha, norça-preta, uva-de-cão,
arrebenta-boi

43

0.55

Fruto

Fresco

Sim ou não

Medicinal – esqueleto e músculos

43

0.55

Pinheirinha, cavalinha, cavalinha-dos-campos, erva-cavalinha, rabo-de-cavalo

41

0.53

Parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

65

0.83

Equisetum telmateia Ehrh.

Pinheirinha, cavalinha, rabo-de-cavalo

41

0.53

Parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, urinário, circulatório, esqueleto e
músculos, reprodutor
Diversão – diversão
Medicinal – digestivo, urinário, circulatório, esqueleto e
músculos, reprodutor
Diversão – diversão

65

0.83

Ericaceae
Arbutus unedo L.

Medronheiro, ervedeiro, êrvodo

64

0.82

Fruto, parte aérea,
planta completa,
ramos, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

114

1.46

Calluna vulgaris (L.) Hull

Torga, urze, queiroga

67

0.86

Folhas, planta
completa, ramos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

85

1.09

Erica scoparia L.

Urze-das-vassouras, erica

26

0.33

Ramos, tronco

Fresco ou seco

Não

Medicinal – circulatório
Alimentar – alimento, compotas, licor
Ornamental – interior, jardins
Combustível – combustível
Medicinal – circulatório
Ornamental – interior, jardins
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Fertilizante – fertilizante
Ferramentas e artefatos – vassouras, garfos e agulhas
Outra – descamisar o milho
Fertilizante – fertilizante
Ferramentas e artefatos – vassouras
Outra – descamisar o milho

29

0.37

Euphorbiaceae
Euphorbia characias L.

Leite-latrigueira, malateira-maior, trovisco-macho

24

0.31

Parte aérea, seiva

Fresco

Sim ou não

Medicinal – dermatológico
Ferramentas e artefatos – vassouras

24

0.31

Fabaceae (Leguminosae)
Acacia dealbata Link

Acácia, mimosa, acácia-dealbata

36

0.46

Planta completa,
ramos, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

48

0.62

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Acácia, acácia-de-folhas-longas

36

0.46

Planta completa,
ramos, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

48

0.62

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.

Giesta, giesta-das-sebes, giesteira-das-sebes

68

0.87

Flor, parte aérea,
ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

85

1.09

Genista triacanthos Brot.

Tojo-molar, tojo-gatinho, ranha-lobo, tojo-gatanho-menor

43

0.55

Ramos

Fresco ou seco

Não

81

1.04

Lathyrus sativus L.
Lathyrus spp.
Lupinus albus L.

Chícharo, chícharo-comum, chícharão, arrelique
Cizirão
Tremoceiro, tremoceiro-branco, tremoço, tremoço-branco

53
48
74

0.68
0.62
0.95

Sementes
Planta completa
Planta completa,
sementes

Fresco ou seco
Fresco
Seco

Sim ou não
Não
Sim ou não

53
48
84

0.68
0.62
1.08

Lupinus luteus L.

31

0.40

Planta completa

Fresco

Não

31

0.40

Phaseolus vulgaris L.

Tremoceiro-amarelo, tremocilha, tremocilha-amarela, tremoço-amarelo, tremoço-ratinho
Feijoeiro, feijoeiro-vulgar, feijão

Ornamental – interior, jardins, festas, religioso (igreja)
Combustível – combustível
Construção – construção
Ferramentas e artefatos – cabos de ferramentas
Ornamental – interior, jardins, festas, religioso (igreja)
Combustível – combustível
Construção – construção
Ferramentas e artefatos – cabos de ferramentas
Medicinal – digestivo, urinário, circulatório
Ornamental – interior, religioso (procissões)
Combustível – combustível
Fertilizante – fertilizante
Ferramentas e artefatos – vassouras
Outra – atilhos, matar moscas
Combustível – combustível
Fertilizante – fertilizante
Outra – chamuscar porcos
Alimentar – alimento
Fertilizante – fertilizante
Medicinal – circulatório
Alimentar – alimento, aperitivo
Fertilizante – fertilizante
Fertilizante – fertilizante

78

1.00

Fresco ou seco

Sim

1.04

Carqueja, carqueija, carqueijeira

44

0.56

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – circulatório
Alimentar – alimento
Medicinal – digestivo, respiratório, urinário, circulatório,
neurológico, reprodutor
Aromática – tempero

81

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Fruto, sementes,
valvas das vagens
Flor, parte aérea,
ramos, tronco

73

0.94

Dioscoreaceae
Tamus communis L.
Equisetaceae
Equisetum arvense L.

Trifolium angustifolium L.

Trevo-de-folhas-estreitas, rabo-de-gato, trevo-massaroco, vasculho
Tojo

5

0.06

Ramos

Fresco ou seco

Não

60

0.77

Flor, planta
completa, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Ulex jussiaei Webb

Tojo, tojo-durázio

60

0.77

Flor, planta
completa, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Ulex minor var. lusitanicus (Webb) C.Vicioso

Tojo, tojo-molar, tojo-branco, tojo-gatanho-menor

60

0.77

Flor, planta
completa, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Vicia faba L.

Faveira, fava

78

1.00

Casca das sementes,
flor, fruto, sementes

Fresco ou seco

Sim ou não

Fagaceae
Castanea sativa Mill.

Castanheiro, castanheiro-comum, castanho

76

0.97

Folhas, fruto, planta
completa, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Quercus coccifera L.

Carrasco, carrasqueiro

64

0.82

Folhas, planta
completa, ramos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Quercus rotundifolia Lam.

Azinheira, azinheira-da-bolota-doce, azinho

30

0.38

Fresco ou seco

Sim ou não

Quercus spp.

Carvalhos

46

0.59

Fresco ou seco

Sim ou não

Quercus suber L.

Sobreiro, sobro, chaparro

49

0.63

Fruto, planta
completa, tronco
Fruto, planta
completa, ramos,
tronco
Casca do caule,
planta completa,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Fel-da-terra, centáurea-comum

14

0.18

Parte aérea

Fresco ou seco

Bico-de-cegonha, erva-agulha, repimpim
Erva-de-são-roberto, erva-roberta

12
46

0.15
0.59

Flor, fruto
Parte aérea

Hipericão, pelicão, plicão, milfurada, erva-de-são-joão, hipiricão-do-gerês, piricão

58

0.74

Gladíolos, espadana-dos-montes, espadana-dos-montes-das-folhas-largas
Lírio, lírio-branco
Lírio, lírio-fétido, iris-fétida

13

Iris albicans Lange
Iris foetidissima L.

36
34

Iris xiphium var. lusitanica (Ker Gawl.) Franco

Lírio, lírio-amarelo-dos-montes, maios-amarelos,

36

Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã,
C.Pardo & J.C.Costa

Gentianaceae
Centaurium erythraea subsp. grandiflorum
(Pers.) Melderis
Geraniaceae
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Geranium purpureum Vill.
Hipericaceae
Hypericum perforatum L.

Iridaceae
Gladiolus illyricus W.D.J.Koch

Combustível – combustível
Outra – chamuscar porcos, chá saboroso
Ornamental – interior
Ferramentas e artefatos – limpar casas (paredes e tetos)
Medicinal – digestivo
Combustível – combustível
Fertilizante – fertilizante
Outra – chamuscar porcos, contemplação, espantar animais,
tapetes
Medicinal – digestivo
Combustível – combustível
Fertilizante – fertilizante
Outra – chamuscar porcos, contemplação, espantar animais,
tapetes
Medicinal – digestivo
Combustível – combustível
Fertilizante – fertilizante
Outra – chamuscar porcos, contemplação, espantar animais,
tapetes
Medicinal – urinário, circulatório, dermatológico, esqueleto e
músculos
Alimentar – alimento, aperitivo

7

0.09

121

1.55

121

1.55

121

1.55

95

1.22

Alimentar – alimento, aperitivo
Combustível – combustível
Construção – construção
Ferramentas e artefatos – cabos de ferramentas
Outra – sombra
Medicinal – digestivo, circulatório
Ornamental – jardins
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Fertilizante – fertilizante
Ferramentas e artefatos – cabos de ferramentas
Outra – suportes para hortas e jardins, descamisar o milho
Ornamental – interior, jardins
Combustível – combustível
Ornamental – interior, jardins
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Combustível – combustível
Ferramentas e artefatos – cestos, rolhas, batoques, boias, calhas
para lagar
Outra – cortiços

149

1.91

105

1.35

31

0.40

47

0.60

72

0.92

Sim ou não

Medicinal – digestivo, circulatório

15

0.19

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Não
Sim ou não

Diversão – diversão
Medicinal – digestivo, urinário, circulatório, outra
Outra – chá saboroso

12
61

0.15
0.78

Flor, folhas, parte
aérea, planta
completa

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, urinário, circulatório
Ornamental – jardins

77

0.99

0.17

Ramos

Fresco

Sim ou não

Ornamental – interior, religioso (igreja, procissões)

15

0.19

0.46
0.44

Flor, ramos
Flor, ramos

Fresco
Fresco

Sim ou não
Sim ou não

Ornamental – interior, religioso (igreja, procissões)
Ornamental – interior, religioso (igreja, procissões)

53
51

0.68
0.65

0.46

Flor, ramos

Fresco

Sim ou não

Ornamental – interior, religioso (igreja, procissões)

53

0.68

Iris xiphium var. xiphium

maios
Lírio, maios-roxos

37

0.47

Flor, ramos

Fresco

Sim ou não

Ornamental – interior, religioso (igreja, procissões)

54

0.69

Juglandaceae
Juglans regia L.

Nogueira, nogueira-comum, nogueira-europeia, noz

78

1.00

Casca da noz, folhas,
fruto, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, urinário, circulatório, dermatológico,
reprodutor
Alimentar – alimento, compotas, aperitivo, decoração
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Outra – cabelo, roupa (cores escuras), desinfetante (com arruda)

182

2.33

Juncaceae
Juncus spp.

Junco

63

0.81

Caule, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Ornamental – interior, religioso (procissões)
Ferramentas e artefatos – cestos
Outra – atilhos, tapetes, vedar rolhas dos barris

73

0.94

Lamiaceae (Labiatae)
Calamintha nepeta (L.) Savi
Lavandula angustifolia Mill.

Erva-azeitoneira, erva-das-azeitonas, nêveda
Alfazema, lavanda, lavândula

41
47

0.53
0.60

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

0.53
0.71

Rosmaninho, rasmono

33

0.42

Fresco ou seco

Sim ou não

45

0.58

Melissa officinalis L.

Erva-cidreira, melissa, limonete, chá-de-frança,
citronela
Poejo, poêjo, poejos, hortelã-pimenta-mansa

72

0.92

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

106

1.36

Mentha pulegium L.

15

0.19

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

22

0.28

Mentha spicata L.

Hortelã, hortelã-comum, hortelã-verde-dos-açores

74

0.95

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

113

1.45

Mentha x piperita L.

Hortelã-pimenta, hortelã-apimentada, hortelã

38

0.49

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

54

0.69

Ocimum basilicum L.

28

0.36

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

29

0.37

Origanum majorana L.
Origanum virens Hoffmanns. & Link

Manjericão, manjericão-grande, manjerico-de-folha-grande
Manjerona, manjarona
Orégão, orégão-comum, oregãos, orégos, ourégão

5
73

0.06
0.94

Parte aérea
Parte aérea

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

5
78

0.06
1.00

Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.

Erva-férrea, prunela, brunela, consolda-menor
Alecrim, alecrim-da-terra, alecrinzeiro

3
75

0.04
0.96

Folhas
Flor, parte aérea,
planta completa,
ramos, tronco

Fresco
Fresco ou seco

Não
Sim ou não

3
175

0.04
2.24

Salvia officinalis L.
Satureja hortensis L.

Sálvia, salva, salva-comum, salva-das-boticas
Segurelha, segurelha-anual

3
71

0.04
0.91

Folhas
Parte aérea

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não

3
72

0.04
0.92

Thymus sylvestris Hoffmans. & Link

Tomilho, sal-da-terra, serpão-do-monte

26

0.33

Parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

Aromática – tempero
Aromática – ambiente
Ornamental – interior, jardins
Aromática – ambiente
Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja, Quinta-feira da
Ascensão)
Medicinal – digestivo, urinário, neurológico
Outra – chá saboroso
Medicinal – respiratório
Aromática – tempero
Alimentar – licor
Medicinal – digestivo, respiratório, neurológico
Aromática – tempero
Alimentar – decoração
Outra – chá saboroso
Medicinal – digestivo, urinário
Aromática – tempero
Outra – chá saboroso
Aromática – tempero
Alimentar – decoração
Aromática – tempero
Medicinal – neurológico
Aromática – tempero
Medicinal – dermatológico
Medicinal – digestivo, respiratório, circulatório, neurológico,
dermatológico
Aromática – tempero, ambiente
Alimentar – decoração
Ornamental – interior, jardins, festas, religioso (igreja,
procissões, Quinta-feira da Ascensão)
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Outra – cabelo, chá saboroso, queimar nas trovoadas
Aromática – tempero
Aromática – tempero
Alimentar – decoração
Medicinal – respiratório
Aromática – tempero
Alimentar – licor

41
55

Lavandula luisieri (Rozeira) Rivas Mart.

Parte aérea
Flor, planta
completa, ramos
Flor, planta
completa, ramos

33

0.42

Lauraceae
Laurus nobilis L.

Loureiro, loureiro-comum, sempreverde, louro

78

1.00

Folhas, ramos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Aromática – tempero, inseticida
Combustível – combustível
Outra – tapar batatas

87

1.12

Linho, linho-comum, sementes-de-linhaça

14

0.18

Sementes

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, respiratório, dermatológico, outra

22

0.28

Romãzeira, romeira

40

0.51

Fruto

Fresco

Sim ou não

Alimentar – alimento, licor

41

0.53

Linaceae
Linum usitatissimum L.
Lythraceae
Punica granatum L.

Malvaceae
Lavatera cretica L.

73

0.94

Malva hispanica L.

Malvas, malva, malva-bastarda, lavatera, lavatera-silvestre
Malvas, malva, malva-de-espanha

Folhas, parte aérea,
sementes
Folhas, parte aérea,
sementes
Folhas, parte aérea,
sementes

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, respiratório, urinário, dermatológico,
reprodutor
Medicinal – digestivo, respiratório, urinário, dermatológico,
reprodutor
Medicinal – digestivo, respiratório, urinário, dermatológico,
reprodutor

168

2.15

73

0.94

Fresco ou seco

Sim ou não

168

2.15

Malva sylvestris L.

Malvas, malva, malva-silvestre, malva-selvagem

73

0.94

Fresco ou seco

Sim ou não

168

2.15

Moraceae
Ficus carica L.

Figueira, figueira-comum, bebereira

78

1.00

Folhas, fruto, planta
completa, ramos,
seiva, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – respiratório, dermatológico
Alimentar – alimento, compotas, licor, aperitivo
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Ferramentas e artefatos – vassouras
Outra – sombra

168

2.15

Myrtaceae
Eucalyptus globulus Labill.

Eucalipto, eucalipto-comum

77

0.99

Flor, folhas, fruto,
ramos, rebentos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

266

3.41

Folhas, fruto, planta
completa, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – respiratório, dermatológico
Aromática – ambiente, inseticida
Combustível – combustível
Construção – construção
Ferramentas e artefatos – cabos de ferramentas
Outra – tapar batatas, desinfetante, suporte para estendal da
roupa
Medicinal – dermatológico
Aromática – ambiente
Alimentar – licor
Ornamental – interior, jardins, festas, religioso (procissões)
Fertilizante – fertilizante
Outra – tapetes

Myrtus communis L.

Murta, murteira, murtinho, mirto

66

0.85

92

1.18

Oleaceae
Fraxinus angustifolia Vahl

Freixo, freixo-comum, freixo-de-folhas-estreitas

21

0.27

Folhas, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

36

0.46

6

0.08

Fresco

Sim

7

0.09

77

0.99

Parte aérea, planta
completa
Azeite, flor, folhas,
fruto, planta
completa, ramos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

322

4.13

Zambujeiro, zambujo, oliveira-brava

32

0.41

Azeite, fruto, planta
completa, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, urinário, circulatório, esqueleto e
músculos
Combustível – combustível
Ferramentas e artefatos – cabos de ferramentas
Ornamental – jardins
Outra – chá saboroso
Medicinal – circulatório, dermatológico, outra
Aromática – tempero
Alimentar – alimento, decoração
Ornamental – interior, jardins, religioso (Quinta-feira da
Ascensão)
Combustível – combustível
Outra – sombra, iluminação
Aromática – tempero
Combustível – combustível
Ferramentas e artefatos – cabos de ferramentas
Outra – enxertos

Olea europaea var. europaea

Jasmim, jasmim-do-monte, jasmineiro-do-monte,
giestó
Oliveira

Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Hegi

42

0.54

Orchidaceae
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter

Orquídea, salepeira-grande

5

0.06

Flor, ramos

Fresco

Sim ou não

0.09

Moscardo-fusco, moscardo-maior, orquídea

3

0.04

Flor, ramos

Fresco

Não

Ornamental – interior, religioso (igreja)
Diversão – diversão
Diversão – diversão

7

Ophrys fusca Link

3

0.04

Ophrys lutea Cav.
Ophrys scolopax Cav.
Ophrys tenthredinifera Willd.

Erva-vespa, moscardo, orquídea
Flor-dos-passarinhos, orquídea
Orquídea

4
5
5

0.05
0.06
0.06

Flor, ramos
Flor, ramos
Flor, ramos

Fresco
Fresco
Fresco

Não
Não
Não

Diversão – diversão
Diversão – diversão
Ornamental – interior
Diversão – diversão

4
5
6

0.05
0.06
0.08

Erva-praga, erva-pata, erva-azeda-amarela, erva-canária, trevo-azedo

55

0.71

Caule, raiz, ramos

Fresco

Sim ou não

Medicinal – digestivo
Alimentar – alimento
Ornamental – interior
Diversão – diversão

63

0.81

Rosa-albardeira, rosa-de-lobo, erva-de-santa-clara,

41

0.53

Flor, planta

Fresco

Sim ou não

Ornamental – interior, jardins, religioso (procissões)

47

0.60

Jasminum fruticans L.

Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L.

Paeoniaceae
Paeonia broteri Boiss. & Reut.

erva-casta
Papaveraceae
Chelidonium majus L.

completa, ramos

Diversão – diversão
Outra – contemplação

Celidónia, erva-do-betadine, erva-andorinha, erva-das-verrugas
Cãezinhos, catarinas, fumária

30

0.38

Seiva

Fresco

Sim ou não

Medicinal – circulatório, dermatológico

34

0.44

38

0.49

Parte aérea

Fresco ou seco

Não

39

0.50

Papoila, papoila-das-searas, papoila-vermelha,
papoila-vulgar, papoila-ordinária

73

0.94

Flor, ramos

Fresco

Sim ou não

Medicinal – digestivo
Diversão – diversão
Ornamental – interior, religioso (Quinta-feira da Ascensão)
Diversão – diversão

98

1.26

Flor-da-paixão, passiflora, martírios, maracujá-azul,
cruz-de-cristo

8

0.10

Planta completa

Fresco

Sim ou não

Ornamental – jardins

8

0.10

Quebra-pedra, quebra-pedras, filanto

3

0.04

Parte aérea

Fresco ou seco

Sim

Medicinal – urinário

3

0.04

Pinheiro-bravo, pinheiro-marítimo

63

0.81

Folhas, fruto, planta
completa, ramos,
resina, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

137

1.76

Pinheiro-manso

77

0.99

Folhas, fruto, planta
completa, ramos,
rebentos, resina,
sementes, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – circulatório, dermatológico
Ornamental – interior
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Construção – construção
Outra – cola, sombra
Medicinal – respiratório, dermatológico
Alimentar – alimento, aperitivo
Ornamental – interior, jardins
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Construção – construção
Ferramentas e artefatos – instrumentos musicais
Outra – cola, sombra, corar roupa (sobre as folhas)

315

4.04

Bocas-de-lobo, bocas-de-lobo-das-paredes, erva-de-zorra
Campainhas, dedaleira, flor-do-cuco, raposas,
meias-do-cuco, erva-dedal, digital, abeloura

15

0.19

Flor, ramos

Fresco

Sim ou não

21

0.27

27

0.35

Flor, planta
completa, ramos

Fresco

Sim ou não

30

0.38

Plantago major L.

Tanchagem, tanchagem-maior, erva-das-sete-linhas

3

0.04

Folhas

Fresco

Sim

Ornamental – interior, religioso (igreja)
Diversão – diversão
Ornamental – interior, religioso (procissões)
Diversão – diversão
Ferramentas e artefatos – vassouras
Outra – contemplação
Medicinal – digestivo, respiratório, urinário

6

0.08

Poaceae (Gramineae)
Arundo donax L.

Canas, cana, canavieira, caneira

77

0.99

Caule, raiz

Fresco ou seco

Sim ou não

140

1.79

Balanco, balanco-bravo, aveia-barbada
Bole-bole-maior, chocalheira-maior, campainhas-do-diabo
Chá-príncipe, erva-príncipe, erva-limão

54
14

0.69
0.18

Flor
Flor, ramos

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Não
Sim ou não

54
14

0.69
0.18

39

0.50

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

57

0.73

Hordeum murinum subsp. leporinum (Link)
Arcang.

Cevada-das-lebres, cevada-dos-ratos, falsa-cevada

7

0.09

Fruto, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Ornamental – interior, jardins
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Construção – construção
Ferramentas e artefatos – instrumentos musicais
Outra – suportes para hortas e jardins, mexer o pão no forno,
matar cobras, suporte para estendal da roupa, apanhar
fruta
Diversão – diversão
Ornamental – interior, religioso (Quinta-feira da Ascensão)
Diversão – diversão
Medicinal – digestivo, neurológico
Outra – chá saboroso
Ornamental – interior, religioso (Quinta-feira da Ascensão)
Diversão – diversão

9

0.12

Hordeum vulgare L.

Cevada-santa, cevada

7

0.09

Caule, farinha,
sementes

Seco

Não

9

0.12

Secale cereale L.

Centeio

31

0.40

Sim ou não

43

0.55

Trigo, trigo-mole

76

0.97

Caule, farinha,
sementes
Farelo, farinha,
ramos, sementes

Seco

Triticum aestivum L.

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – esqueleto e músculos
Alimentar – alimento
Outra – colchões e enxergões
Alimentar – alimento
Outra – colchões e enxergões, albardas, proteger outros cereais
Medicinal – digestivo, respiratório, dermatológico
Alimentar – alimento

195

2.50

Fumaria spp.
Papaver rhoeas L.
Passifloraceae
Passiflora caerulea L.
Phyllanthaceae
Phyllanthus niruri L.
Pinaceae
Pinus pinaster Aiton

Pinus pinea L.

Plantaginaceae
Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut.
Digitalis purpurea L.

Avena barbata Pott ex Link
Briza maxima L.
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Zea mays L.

Milho, milho-grosso

75

0.96

Barbas, capelos,
farinha, fruto,
maçaroca, sementes

Fresco ou seco

Sim ou não

Polygonaceae
Rumex conglomeratus Murray

Labaça-ordinária, labaça, alabaça, regalo-da-horta

9

0.12

Flor, folhas, raiz,
sementes

Fresco

Sim ou não

Polipódio, fentelho, sardinhas, feto-das-pedras,
feto-doce
Polipódio, fentelho, sardinhas, feto-doce

40

0.51

Ramos

Fresco

Sim ou não

40

0.51

Ramos

Fresco

Sim ou não

Beldroegas, beldroega

10

0.13

Parte aérea

Fresco

Avenca, avenca-das-fontes, capilária

41

0.53

Parte aérea, planta
completa

Rosaceae
Agrimonia eupatoria L.
Crataegus monogyna Jacq.

Agrimónia, erva-eupatória, erva-hepática
Pilriteiro, espinheiro, pirliteiro

4
14

0.05
0.18

Cydonia oblonga Mill.

Marmeleiro, gamboeiro

78

1.00

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Nespereira, nespereira-do-japão, nêsperas

78

1.00

Fragaria vesca L.

70

Malus domestica Borkh.

Morangueiro, morango, morangueiro-bravo,
morangueira-vulgar, fragária, erva-dos-morangos
Macieira, maceira, maçãzeira

Prunus avium (L.) L.

Ornamental – religioso (Quinta-feira da Ascensão)
Outra – ver levedar o pão (farelo)
Medicinal – urinário, circulatório, esqueleto e músculos,
reprodutor
Alimentar – alimento, aperitivo
Ornamental – interior
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Outra – colchões e enxergões, tabaco

276

3.54

Medicinal – digestivo, dermatológico
Alimentar – alimento

9

0.12

Ornamental – interior
Diversão – diversão
Ornamental – interior
Diversão – diversão

44

0.56

44

0.56

Sim ou não

Alimentar – alimento

10

0.13

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – urinário
Ornamental – interior, jardins, ramos de noiva, decalcar na
roupa

69

0.88

Parte aérea
Flor, folhas, fruto,
planta completa,
ramos, tronco

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

5
21

0.06
0.27

Casca do fruto, flor,
folhas, fruto, planta
completa, sementes,
tronco
Folhas, fruto, planta
completa, ramos,
sementes, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

181

2.32

Fresco ou seco

Sim ou não

143

1.83

0.90

Folhas, fruto

Fresco

Sim

112

1.44

78

1.00

Fruto, ramos, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

180

2.31

Cerejeira, cerdeira, cerdeiro, cereja

78

1.00

Fruto, pedúnculos,
planta completa,
resina, sementes,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

227

2.91

Prunus cerasus L.

Ginjeira, ginjeiro, ginja

77

0.99

Fruto, pedúnculos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

223

2.86

Prunus domestica L.

Ameixeira, ameixieira, ameixoeira

78

1.00

Fruto, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

168

2.15

Prunus persica (L.) Batsch

Pessegueiro, pêssego

78

1.00

Fruto, tronco

Fresco ou seco

Sim

157

2.01

Prunus spinosa L.

Abrunheiro, abrunheiro-bravo, abrunho

47

0.60

Fruto, planta
completa, ramos,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo
Medicinal – circulatório
Alimentar – alimento
Ornamental – interior, jardins, religioso (igreja), ramos de noiva
Combustível – combustível
Medicinal – digestivo, circulatório
Alimentar – alimento, compotas, licor
Combustível – combustível
Outra – enxertos, verdascas, varas para prospeção de água
Medicinal – circulatório
Alimentar – alimento, compotas, licor
Ornamental – interior, festas, religioso (igreja, procissões)
Combustível – combustível
Outra – sombra
Medicinal – digestivo, urinário
Alimentar – alimento, compotas, licor, decoração
Medicinal – respiratório
Alimentar – alimento, compotas, licor
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Outra – amadurecer outros frutos
Medicinal – urinário
Alimentar – alimento, compotas, licor
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Ferramentas e artefatos – cabos de ferramentas
Outra – cola
Medicinal – urinário
Alimentar – alimento, compotas, licor
Combustível – combustível
Medicinal – digestivo
Alimentar – alimento, compotas, licor, aperitivo
Combustível – combustível
Alimentar – alimento, compotas, licor, conservas
Combustível – combustível
Alimentar – alimento, compotas, licor
Ornamental – jardins
Combustível – combustível

60

0.77

Polypodiaceae
Polypodium cambricum L.
Polypodium interjectum Shivas
Portulacaceae
Portulaca oleracea L.
Pteridaceae
Adiantum capillus-veneris L.

Outra – enxertos
Medicinal – digestivo
Alimentar – alimento, compotas, licor, conservas
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Medicinal – oftalmológico
Ornamental – interior, jardins, ramos de noiva
Outra – cosmética, contemplação, lavar a cara
Alimentar – alimento, compotas, licor
Medicinal – circulatório
Alimentar – alimento, compotas, licor

Pyrus communis L.

Pereira, pereira-mansa, pereira-comum

78

1.00

Folhas, fruto, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Rosa spp.

Roseiras, roseira, rosas

75

0.96

Flor, pétalas, planta
completa, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Rubus idaeus L.
Rubus ulmifolius Schott

Framboeseiro, framboeseira, framboesa
Silva, silvas, amoras-silvestres

17
75

0.22
0.96

Fruto
Folhas, f ruto

Fresco
Fresco

Sim
Sim ou não

Pegamaço, amor-de-hortelão

5

0.06

Parte aérea

Fresco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, circulatório

Limoeiro, limão

78

1.00

Casca do limão,
folhas, fruto, sumo,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Laranjeira, laranjeira-doce, laranja-doce, laranja

78

1.00

Casca da laranja,
flor, folhas, fruto,
mesocarpo, ramos,
sumo, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Ruta chalepensis L.

Arruda, arruda-dos-calcários, erva-das-bruxas,
erva-da-graça

21

0.27

Fruto, planta
completa, ramos

Fresco ou seco

Sim ou não

Salicaceae
Populus nigra L.

Choupo, choupo-negro, álamo, álamo-negro

46

0.59

Planta completa,
tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Salix atrocinerea Brot.

Salgueiro, borrazeira-preta, vimeiro-preto

6

0.08

Flor, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Salix babylonica L.

Salgueiro-chorão, vimeiro-chorão, chorão

5

0.06

Planta completa

Fresco

Sim ou não

Salix neotricha Goerz

Salgueiro-branco, vimeiro-branco

6

0.08

Flor, tronco

Fresco ou seco

Sim ou não

Salix viminalis L.

Vimeiro-comum, salgueiro-comum, vime, vimes

64

0.82

Caule, planta
completa

Fresco ou seco

Sim ou não

Zelha, ácer-de-montpellier, bordo-de-montpellier

3

0.04

Ramos, tronco

Fresco ou seco

Sim

Miósporos, mióporo

57

0.73

Planta completa,
ramos

Fresco

Solanaceae
Atropa belladonna L.
Capsicum annuum L.

Beladona, erva-moura-furiosa, erva-midriática
Pimento-comum, pimento, pimenteiro

4
67

0.05
0.86

Fruto
Fruto

Capsicum frutescens L.

Piripiri, malagueta, pimenteiro-de-caiena

77

0.99

Fruto

Rubiaceae
Galium aparine L.
Rutaceae
Citrus limon (L.) Osbeck

Sapindaceae
Acer monspessulanum L.
Scrophulariaceae
Myoporum laetum G.Forst.

176

2.26

169

2.17

31
133

0.40
1.71

5

0.06

Medicinal – digestivo, respiratório, circulatório, neurológico,
outra
Aromática – tempero
Alimentar – alimento, compotas, licor, bebidas, coagulante,
decoração
Combustível – combustível
Outra – chá saboroso
Medicinal – digestivo, respiratório, circulatório, neurológico,
reprodutor
Aromática – tempero
Alimentar – alimento, compotas, licor, bebidas, decoração
Ornamental – interior, ramos de noiva
Combustível – combustível
Outra – chá saboroso, solvente (casca da laranja)
Aromática – ambiente, inseticida, afugentar animais
Ornamental – jardins
Outra – mau-olhado, tapar batatas, desinfetante (com folhas de
nogueira), bruxas, defumar a casa para dar sorte

312

4.00

319

4.09

28

0.36

Combustível – combustível
Construção – construção
Outra – sombra
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Outra – atilhos
Ferramentas e artefatos – cestos
Ornamental – jardins
Outra – sombra
Combustível – combustível
Diversão – diversão
Outra – atilhos
Ferramentas e artefatos – cestos
Ornamental – interior, jardins
Ferramentas e artefatos – cestos e seirões, cadeiras, tornos dos
barris
Outra – atilhos, descamisar o milho

59

0.76

6

0.08

9

0.12

6

0.08

116

1.49

Combustível – combustível

3

0.04

Sim ou não

Ornamental – interior, jardins, religioso (procissões)
Ferramentas e artefatos – vassouras
Outra – sombra

76

.97

Fresco
Fresco

Não
Sim

4
90

0.05
1.15

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – esqueleto e músculos
Aromática – tempero
Alimentar – alimento
Medicinal – digestivo
Aromática – tempero

81

1.04

Hyoscyamus albus L.
Lycopersicon esculentum Mill.

Meimendro, mimendro, meimendro-branco
Tomateiro, tomate

25
78

0.32
1.00

Folhas, sementes
Fruto

Fresco ou seco
Fresco

Não
Sim

Physalis peruviana L.

Fisális, alquequenge-amarelo, tomatinho-de-capuz

33

0.42

Fruto, planta
completa

Fresco ou seco

Sim

Solanum melongena L.

Beringela

14

0.18

Fruto

Fresco

Sim

Solanum tuberosum L.

Batateira, semilheira, batata

78

1.00

Tubérculo

Fresco

Sim ou não

Thymelaeaceae
Daphne gnidium L.

Trovisco, trovisco-fêmea, trovisqueiro

29

0.37

Casca do caule,
ramos

Fresco ou seco

Tiliaceae
Tilia cordata Mill.

Tília, tília-de-folhas-pequenas

66

0.85

Flor, folhas, parte
aérea

Chagas, capuchinhas, mastruço-do-perú

5

0.06

Ulmeiro, ulmeiro-de-folhas-lisas, ulmo, olmo,
negrilho, mosqueiro, lamegueiro

3

Alfavaca-de-cobra, alfavaca, parietária, erva-das-paredes, erva-dos-muros
Urtiga-de-cauda, urtigas, urtiga

Tropaeolaceae
Tropaeolum majus L.
Ulmaceae
Ulmus minor Mill.
Urticaceae
Parietaria judaica L.
Urtica membranacea Poir.

Valerianaceae
Valeriana officinalis L.
Verbenaceae
Aloysia citrodora Paláu
Vitaceae
Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.)
Hegi

Xanthorrhoeaceae
Aloe arborescens Mill.
Aloe vera (L.) Burm.f.
a

Medicinal – digestivo, dermatológico, outra
Medicinal – urinário
Aromática – tempero
Alimentar – alimento, compotas, decoração
Medicinal – digestivo, circulatório, outra
Alimentar – alimento, compotas, licor, decoração
Ornamental – interior, jardins
Medicinal – circulatório
Alimentar – alimento
Medicinal – digestivo, neurológico, dermatológico
Alimentar – alimento
Diversão – diversão
Outra – cosmética

28
244

0.36
3.13

73

0.94

18

0.23

106

1.36

Sim ou não

Ferramentas e artefatos – vassouras
Outra – atilhos

35

0.45

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, circulatório, neurológico
Outra – chá saboroso

73

0.94

Flor, ramos

Fresco

Não

Diversão – diversão

5

0.06

0.04

Tronco

Fresco ou seco

Não

Combustível – combustível
Construção – construção

4

0.05

35

0.45

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

64

0.82

16

0.21

Folhas, parte aérea,
planta completa

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, urinário, dermatológico, reprodutor
Outra – lavar garrafas
Medicinal – urinário, circulatório, esqueleto e músculos, outra
Alimentar – alimento
Diversão – diversão
Fertilizante – fertilizante

32

0.41

Valeriana, valeriana-das-boticas, erva-dos-gatos

3

0.04

Folhas, parte aérea

Fresco

Não

Medicinal – neurológico

3

0.04

Lúcia-lima, bela-luísa, doce-lima, limonete

72

0.92

Folhas, parte aérea

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – digestivo, neurológico
Outra – chá saboroso

90

1.15

Videira, videira-europeia, vinha, parreira, cepa

76

0.97

Folhas, fruto, ramos,
tronco, vinagre,
vinho

Fresco ou seco

Sim ou não

Medicinal – respiratório
Aromática – tempero
Alimentar – alimento, compotas, licor, aperitivo, bebidas
Ornamental – religioso (Quinta-feira da Ascensão)
Combustível – combustível
Outra – roupa (vinagre cores escuras), forrar cestos

299

3.83

Aloé, aloés, foguetes-de-natal
Aloé-vera, aloé, aloé-dos-barbados, babosa

11
45

0.14
0.58

Planta completa
Folhas, planta
completa, seiva

Fresco
Fresco

Sim
Sim ou não

Ornamental – jardins
Medicinal – dermatológico, esqueleto e músculos, outra
Ornamental – jardins

11
68

0.14
0.87

NI: número de informantes que referiram o taxon; b RNI=NI/N, onde N é o número total de informantes; c U: usos de cada taxon; d IC=U/N.
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Os dados obtidos para cada planta foram analisados e agrupados nas 10 categorias seguintes:
 Medicinal – plantas utilizadas para fins medicinais, como o tratamento de várias doenças, que
afetam os sistemas do corpo humano.
 Aromática – plantas usadas como condimento e aromatizantes de casa.
 Alimentar – plantas consumidas frescas ou utilizadas na preparação de cozinhados para consumo
doméstico.
 Ornamental – plantas usadas principalmente na decoração de casas, jardins e eventos religiosos.
 Combustível – plantas utilizadas como lenha essencialmente para cozinhar e para aquecimento.
 Diversão – plantas aproveitadas para entretenimento.
 Construção – plantas usadas na construção e mobiliário.
 Fertilizante – plantas utilizadas na produção agrícola.
 Ferramentas e artefatos – plantas utilizadas no artesanato e no fabrico de ferramentas agrícolas e
domésticas.
 Outra – plantas usadas noutros contextos não incluídos nas nove categorias anteriores.
As famílias botânicas com um maior número de taxa são: Asteraceae (Compositae) (15), Fabaceae
(Leguminosae) (15), Lamiaceae (Labiatae) (15), Rosaceae (15), Poaceae (Gramineae) (nove), Solanaceae (oito),
Brassicaceae (Cruciferae) (sete), Apiaceae (Umbelliferae) (seis) e Cucurbitaceae (seis), às quais se seguem várias
com cinco ocorrências. De acordo com a pesquisa referida por L. Carvalho ([Car06]), as famílias Asteraceae
(Compositae) e Lamiaceae (Labiatae) devem o seu significativo número de taxa às suas características
metabólicas que possibilitam o seu uso, fundamentalmente, para fins medicinais e aromáticos. As famílias
Fabaceae (Leguminosae) e Poaceae (Gramineae) integram as mais importantes espécies agrícolas, usadas
como recursos alimentares, nomeadamente através do consumo das suas sementes. O grande número de
árvores de fruto presentes na família Rosaceae leva à grande expressão deste grupo, pois o consumo de fruta e
seus derivados (compotas, geleias e licores) são repetidamente mencionados pelos informantes.
As famílias botânicas com um maior número de usos são: Rosaceae (1986), Fabaceae (Leguminosae)
(1097), Lamiaceae (Labiatae) (834), Poaceae (Gramineae) (797), Rutaceae (659), Solanaceae (644),
Cucurbitaceae (546), Malvaceae (504), Amaryllidaceae (477), Apiaceae (Umbelliferae) (466) e Pinaceae (452), o
que se entende tendo em consideração o parágrafo anterior e a importância que as plantas têm para a
subsistência alimentar.
As partes das plantas usadas e seus derivados, seguindo a ordem alfabética, são: azeite, barbas de
milho, capelos, casca da cebola, casca da laranja, casca da noz, casca das sementes, casca do caule, casca do
limão, caule, farinha, flor, folhas, fruto, maçaroca, mesocarpo, parte aérea, pedúnculos, pétalas, planta
completa, raiz, ramos, rebentos, resina, seiva, seiva leitosa, sementes, sumo, tronco, tubérculo, valvas das
vagens, vinagre e vinho. Algumas são exclusivas de uma espécie, como, por exemplo, barbas e capelos; outras
foram referidas para um grande número de plantas, referindo-se a título de exemplo os ramos (84), o fruto (79)
e a flor (59).
Apenas seis taxa foram ou são usados secos (Gomphrena globosa, Hordeum vulgare, Juniperus
turbinata, Lupinus albus, Secale cereale e Silybum marianum), 91 são usados frescos e 119 podem ser usados
nas duas condições.
Como consequência da mudança de hábitos de vida da população, 28 taxa foram utilizados somente
no passado, enquanto os restantes ainda se usam hoje em dia. Por exemplo, em termos alimentares, devido à
introdução de espécies cultivadas deixou-se o consumo de Campanula rapunculus, Raphanus raphanistrum
subsp. microcarpus, Rapistrum rugosum e Scolymus hispanicus. Em termos medicinais, devido à compra de
produtos em farmácias, abandonou-se o uso de Atropa belladonna, Ecballium elaterium, Gomphrena globosa,
Hyoscyamus albus e Valeriana officinalis. No que respeita aos fertilizantes, com as novas técnicas agrícolas,
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deixou-se o uso de Lathyrus spp. e Lupinus luteus. Relativamente à diversão, devido ao aparecimento de outras
fontes de entretenimento, como consequência da melhoria das condições económicas e desenvolvimento
tecnológico, abandonou-se a utilização de Avena barbata, Cynara humilis e Sedum album.
Além das mudanças anteriores, podem referir-se outras práticas que estão cada vez mais em desuso
ou que até já nem se verificam, nomeadamente afiar as navalhas com recurso à canafrecha, chamuscar os
porcos com tojo, queimar o alecrim nas trovoadas, usar os capelos e os caules da cevada e do centeio nos
colchões, enxergões e albardas.
Da Tabela 5.3 fazem parte 57 plantas, retiradas da lista atualizada das plantas exóticas de Portugal
Continental ([DAF06]), correspondendo a aproximadamente 26.39% do total da etnoflora. Muitas são usadas
na categoria alimentar, algumas das quais introduzidas recentemente como, por exemplo, a Physalis
peruviana.
Foram indicados um total de 14462 usos e 671 nomes vulgares. Destes nomes vulgares, 36 são
repetidos, pois os habitantes atribuem as mesmas designações a plantas diferentes, tais como “pinheirinha”,
“cavalinha”, “tojo”, “hortelã”, “malvas” ou “orquídea”. Aos nomes vulgares, verificados em [Ari06], [FC03] e
[Roc96], juntaram-se outros ainda não documentados que apenas integram esta secção do trabalho,
nomeadamente: “bódanha”, “chucha-moleiros”, “erva-da-infeção”, “erva-do-betadine”, “flor-do-natal”,
“meias-do-cuco”, “responços” e “tremoço-ratinho”. Outros nomes comuns aludem aos seus usos, tais como
“cipreste-dos-cemitérios” (árvore ornamental) – Cupressus sempervirens – ou “erva-das-azeitonas” (planta
aromática) – Calamintha nepeta – usadas para decorar cemitérios e condimentar azeitonas, respetivamente.
As plantas estão agrupadas nas 10 categorias supracitadas e um número considerável integra mais do
que uma categoria. Como se observa na Figura 5.2, 105 taxa incluem-se na categoria medicinal, 81 na
ornamental, 80 na alimentar, 54 na diversão, 48 na combustível, 37 na aromática, 28 na ferramentas e
artefatos, 16 na fertilizante, 10 na construção e 69 figuram numa última categoria, “outra”, que alberga as
plantas não incluídas nos nove grupos anteriores.

Outra

69

Categoria de uso

Construção

10

Fertilizante

16

Ferramentas e artefatos

28

Aromática

37

Combustível

48

Diversão

54

Alimentar

80

Ornamental

81

Medicinal

105

0

20

40

60

80

100

120

Número de taxa
Figura 5.2: Distribuição dos taxa pelas 10 categorias.
O número de subcategorias varia entre uma, para o combustível, fertilizante e construção, e 48, para a
outra categoria, num total de 100 subcategorias. A tabela 5.4 mostra o número de taxa por cada categoria e
subcategorias.
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Tabela 5.4: Categorias e número de taxa por cada categoria, número de subcategorias, subcategorias e número
de taxa por cada subcategoria.
Categorias (taxa)

Número de
subcategorias

Subcategorias (taxa)

Medicinal (105)

10

Ornamental (81)

10

Alimentar (80)

10

Diversão (54)
Combustível (48)
Aromática (37)
Ferramentas e
artefatos (28)

2
1
4
13

Fertilizante (16)
Construção (10)
Outra (69)

1
1
48

circulatório (37), dermatológico (28), digestivo (54), esqueleto e
músculos (11), neurológico (15), oftalmológico (1), outra (13),
reprodutor (12), respiratório (27) e urinário (34)
cemitério (3), decalcar na roupa (1), decoração de garrafas (1), festas
(7), interior (63), jardins (51), ramos de noiva (4), religioso (igreja) (22),
religioso (procissões) (19) e religioso (Quinta-feira de Ascensão) (10)
alimento (69), aperitivo (10), bebidas (2), bolos (1), coagulante (2),
compotas (26), conservas (3), cozer camarão (1), decoração (16) e
licor (23)
chupar as flores (2) e diversão (52)
combustível (48)
afugentar animais (1), ambiente (9), inseticida (3) e tempero (29)
batoques (1), boias (1), cabos de ferramentas (8), cadeiras (1), calhas
para lagar (1), cestos (5), cestos e seirões (1), garfos e agulhas (1),
instrumentos musicais (2), limpar casas (paredes e tetos) (2), rolhas
(1), tornos dos barris (1) e vassouras (10)
fertilizante (16)
construção (10)
afiar navalhas (1), espantar animais (3), albardas (1), amadurecer
frutos (1), apanhar fruta (1), atilhos (8), base para cozer pão de milho
(1), bruxas (1), cabelo (5), caminhadas (1), cestos das cerejas e outros
frutos (1), chamuscar porcos (5), chá saboroso (13), cola (3), colchões
e enxergões (3), contemplação (6), corar roupa (1), cortiços (1),
cosmética (3), defumar a casa para dar sorte (1), descamisar milho
(4), desinfetante (4), enxertos (3), espantar moscas (1), forrar cestos
(1), iluminação (1), lavar a cara (1), lavar garrafas (1), matar cobras
(1), matar moscas (1), mau-olhado (1), mexer o pão no forno (1),
proteger cereais (1), queimar nas trovoadas (1), rezas (1), roupas
(cores escuras) (4), solvente (1), sombra (10), sombra nas hortas (1),
suporte para estendal da roupa (2), suportes para hortas e jardins (2),
tabaco (2), tapar batatas (4), tapetes (6), varas para prospeção de
água (1), vedar rolhas dos barris (2), verdascas (1) e ver levedar o pão
(farelo) (1)

Atendendo novamente à Tabela 5.3, para uma análise mais pormenorizada das 10 categorias, refere-se que a categoria medicinal integra cerca de metade do total dos taxa. Dos 105 taxa incluídos nesta
categoria, 25 foram relatados apenas para usos medicinais, enquanto os restantes integram outras categorias.
As plantas com usos exclusivamente medicinais enquadram-se em 19 famílias, das quais só oito possuem este
tipo de taxa (Caryophyllaceae, Dioscoreaceae, Gentianaceae, Linaceae, Malvaceae, Phyllanthaceae, Rubiaceae e
Valerianaceae). A família Malvaceae foi reportada pelo maior número de informantes (73). Refere-se, ainda, que
seis espécies já não são utilizadas pela população local (Gomphrena globosa, Ecballium elaterium, Prunella
vulgaris, Atropa belladonna, Hyoscyamus albus e Valeriana officinalis).
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Os entrevistados enquadram 81 taxa na categoria ornamental, que são principalmente usados na
decoração das casas, jardins e em eventos religiosos. Este número elevado justifica-se, pois alguns dos taxa,
colocados em vasos no interior das casas ou nos jardins, requerem poucos cuidados. Em eventos religiosos são
usados na decoração de igrejas, em procissões e nos ramos da Quinta-feira da Ascensão. Treze plantas, de oito
famílias diferentes, foram citadas apenas nesta categoria e quatro famílias botânicas referidas apenas para
este propósito (Aquifoliaceae, Buxaceae, Iridaceae e Passifloraceae).
A categoria alimentar assume uma grande expressão com o uso de 80 taxa, que podem ser utilizados
diretamente (por exemplo como alimento, aperitivo ou decoração de pratos), ou servir para preparação de
produtos para consumo familiar (por exemplo, coagulante, compotas e licores). Uma parte das plantas
reportadas nesta categoria, 18, pertencentes a 11 famílias, são usadas unicamente como recurso alimentar.
Das 11 famílias, três (Campanulaceae, Lythraceae e Portulacaceae) pertencem exclusivamente a este grupo.
Da categoria diversão fazem parte 54 taxa, dos quais nove, pertencentes a seis famílias botânicas, são
citados apenas neste grupo. Uma das famílias (Tropaeolaceae) está citada somente para esta finalidade. É de
notar que esta categoria apresenta o maior número de plantas não usadas atualmente, facto que se prende
com as formas de entretenimento de hoje em dia.
Para combustível são usados 48 taxa, principalmente, como lenha para cozinhar e para aquecimento,
sendo que estas plantas são cada vez menos utilizadas na cozinha. Apenas uma espécie, Acer
monspessulanum, e, consequentemente, a sua família, Sapindaceae, estão incluídas unicamente neste grupo.
Na categoria aromática existem 37 taxa que são usados como condimentos ou como ambientadores
de casas e, por vezes, como inseticidas. Os informantes referiram que secam e armazenam algumas das
plantas deste grupo e as usam durante todo o ano. Algumas espécies estão mencionadas apenas nesta
categoria (Allium schoenoprasum, Artemisia dracunculus, Calamintha nepeta, Origanum majorana e Salvia
officinalis).
As 28 plantas que integram a categoria ferramentas e artefatos são usadas no artesanato e no fabrico
de ferramentas agrícolas e domésticas, em grande parte vassouras, cabos de ferramentas e cestos. Não há
plantas exclusivas desta categoria.
Da categoria fertilizante fazem parte 16 taxa que são aproveitados na produção agrícola, onde três
deles (Cistus spp., Lathyrus spp. e Lupinus luteus) são usados somente para este fim. O seu uso tem vindo a
diminuir ao longo dos tempos.
Para a construção e mobiliário os informantes referiram 10 plantas, enquadradas em oito famílias
(Cupressaceae, Fabaceae (Leguminosae), Fagaceae, Myrtaceae, Pinaceae, Poaceae (Gramineae), Salicaceae e
Ulmaceae), e não se registaram plantas exclusivas nesta categoria.
Finalmente, na última categoria, outra, não se registaram plantas únicas, uma vez que os 69 taxa que a
integram são mencionados nos grupos anteriores.
É de notar que aproximadamente 23.61% das famílias botânicas são consideradas apenas numa só
categoria e cerca de 34.26% dos taxa integram uma só categoria.
Nas Tabelas 5.5 e 5.6 e na Figura 5.3, os dados tratados são apresentados por taxon. Na primeira estão
os 14 taxa (cerca de 6.48% do total) com mais usos, por ordem decrescente, que correspondem a aproximadamente 25.54% do total de usos referidos na Tabela 5.3. Segue-se a Figura 5.3 com os 14 taxa com os índices
culturais mais elevados, de acordo com a Tabela 5.3, variam desde 0.04, para espécies mencionadas por três
informantes e com apenas três usos (Acer monspessulanum, Sonchus oleraceus, Phyllanthus niruri, Prunella
vulgaris, Salvia officinalis, Ophrys fusca e Valeriana officinalis), e 4.13, para Olea europaea var. europaea. Nota-se que apenas quatro plantas com IC de 0.04 são usadas hoje em dia (Acer monspessulanum, Sonchus
oleraceus, Phyllanthus niruri e Salvia officinalis). Finalmente, na Tabela 5.6 apresentam-se os taxa com mais
categorias, por ordem decrescente.
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Tabela 5.5: Taxa mais citados.
Taxa

Usos

Número de
categorias

Número de
informantes

Olea europaea var. europaea
Citrus sinensis
Pinus pinea
Citrus limon
Vitis vinifera subsp. sylvestris
Zea mays
Eucalyptus globulus
Cucurbita maxima
Lycopersicon esculentum
Daucus carota subsp. sativus
Prunus avium
Prunus cerasus
Allium cepa
Triticum aestivum

322
319
315
312
299
276
266
250
244
232
227
222
214
195

6
6
8
5
6
6
6
4
3
3
6
3
4
4

77
78
77
78
76
75
77
78
78
78
78
77
78
76

Triticum aestivum

2.50

Allium cepa

2.74

Prunus cerasus

2.86

Prunus avium

2.91

Daucus carota sativus

2.97

Taxa

Lycopersicon esculentum

3.13

Cucurbita maxima

3.21

Eucalyptus globulus

3.41

Zea mays

3.54

Vitis vinifera sylvestris

3.83

Citrus limon

4.00

Pinus pinea

4.04

Citrus sinensis

4.09

Olea europaea europaea

4.13

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

IC
Figura 5.3: Taxa com índice cultural mais elevado.

Tabela 5.6: Taxa com mais categorias reportadas.
Taxa

Usos

Número de
categorias

Número de
informantes

Pinus pinea
Calluna vulgaris
Quercus coccifera

315
85
105

8
7
7

77
67
64

4,00

4,50
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Rosmarinus officinalis
Cytisus grandiflorus
Ficus carica
Eucalyptus globulus
Myrtus communis
Olea europaea var. europaea
Arundo donax
Zea mays
Prunus avium
Citrus sinensis
Vitis vinifera subsp. sylvestris

175
85
168
266
92
322
140
276
227
319
299

7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

75
68
78
77
66
77
77
75
78
78
76

Com os dados coligidos calcularam-se os índices etnobotânicos e alguns indicadores estatísticos, e
obtiveram-se os resultados seguintes:
 O número médio de plantas referido por informante é de aproximadamente 110.1.
 O número médio de usos referido por informante é de aproximadamente 185.4.
 O número médio de usos referido por taxon é de aproximadamente 67.0.
 O número médio de nomes vulgares diferentes por taxon é de aproximadamente 2.9.
 Mais de 10% do total das plantas (23) são citadas por todos os entrevistados e apenas nove
referidas por três informantes.
 Mais de 50% do total das plantas (110) são citadas por metade ou mais informantes.
 A riqueza etnobotânica, R, respeitante à etnoflora da região é igual a 216.
 A diversidade etnobotânica avaliada pelo índice de Shannon-Wiener, H =− ∑(), onde  é a
proporção entre o número de citações para uma dada planta e o número total de citações, é
aproximadamente 4.91.
 A equitabilidade, E = H/Hmax, onde Hmax =  (R), é aproximadamente 0.91.
 O índice cultural (IC) dado por IC=U/N, onde U é o número de usos indicado para para um dado
taxon e N é o número total de informantes, é apresentado na Tabela 5.3, para todas as plantas, e na
Figura 5.3, para as 14 com maior IC.
 O índice de etnobotanicidade, razão entre as plantas úteis de uma dada região e a sua flora (757
taxa), é aproximadamente 21.27%. Para este cálculo não foram tidos em conta os 55 taxa
registados na Tabela 5.3 e que não integram o elenco florístico.
Como já referido anteriormente, a análise quantitativa dos dados é de grande importância e relevância, na medida em que permite fazer comparações entre estudos diferentes. Segundo A. Begossi ([Beg96]), a
diversidade cultural e biológica está seriamente ameaçada em muitas regiões do mundo, o que pode ser
confirmado quando se comparam estudos independentes que utilizaram a mesma metodologia ([C-RAB+03]).
Neste contexto, apresenta-se a Tabela 5.7 que mostra alguns indicadores quantitativos obtidos em estudos
etnobotânicos realizados em Portugal, que incluem categorias gerais de usos das plantas e não apenas a(s)
categoria(s) medicinal e/ou aromática.
A riqueza etnobotânica, R, da área de estudo é de 216, correspondendo ao segundo maior valor, deste
parâmetro, presente na tabela. Se se considerar o número de informantes, 78, verifica-se que a razão entre a
riqueza e este número corresponde ao menor valor dos quatro estudos.
Relativamente à diversidade etnobotânica, H, que resulta da aplicação do índice de Shannon-Wiener,
obteve-se um valor de aproximadamente 4.91, ligeiramente superior ao referido em [Car06], o que nos permite
concluir que nesta área existe uma considerável diversidade etnobotânica.
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O valor obtido para o índice de equitabilidade, 0.91, embora inferior ao de [Car06], 0.95, confirma a
grande diversidade de usos gerais tradicionais pelos informantes, na medida em que neste índice, que varia
entre zero e um, um valor próximo de um significa uma elevada diversidade de usos.
O índice de etnobotanicidade, que relaciona etnoflora com a flora local, é de 21.27%, pelo que mais de
um quinto da flora local possui características etnobotânicas, valor ligeiramente inferior aos obtidos em
[Car05] e [Car06].
Tabela 5.7: Comparação de resultados obtidos em estudos etnobotânicos realizados em Portugal.
Região

Referências

Na

Rb

R/N

Hc

Ed

IEe

Parque Natural de
Montesinho
Alentejo
Rio de Onor
PPSM

A.M. Carvalho em 2005 ([Car05])

88

364

4.14

-

-

24.70

L. Carvalho em 2006 ([Car06])
P. Ferreira em 2010 ([Fer10])
Estudo presente

54
18
78

166
137
216

3.07
7.61
2.77

4.84
4.91

0.95
0.91

25.00
21.27

a

N: número total de informantes; b R: riqueza etnobotânica; c H: diversidade etnobotânica; d E: equitabilidade; e IE: índice de
etnobotanicidade.

5.4 Estudo Medicinal
Ao longo da sua existência, o ser humano serviu-se das plantas, não só como base da sua alimentação,
mas também para a cura de diversas doenças ([OFei73]). Segundo A. Proença da Cunha et al. ([PCRG13]), as
plantas sempre foram a principal forma de tratamento das doenças sendo, inicialmente, usadas de forma
empírica. Ainda hoje, em todo o mundo, o seu uso continua a ser uma forma importante de combate às
doenças, na qual os medicamentos à base de plantas representam 80% dos remédios consumidos, nos países
em desenvolvimento. Devido à importância desta temática, os mesmos autores afirmam que em 2002 a
Organização Mundial da Saúde lançou a primeira estratégia global respeitante à medicina tradicional.
Foram realizados estudos sobre as plantas medicinais em todo o mundo e na Península Ibérica, foram
amplamente desenvolvidos nas últimas duas décadas. De acordo com J.M. Neves et al. ([NMM+09]), estas
pesquisas são fundamentais, pois os conhecimentos medicinais poderão perder-se devido aos avanços
tecnológicos e ao envelhecimento da população.
Por seu lado, tendo em consideração as informações referidas em [G-TC-PS-R+08], a região
mediterrânica é uma das áreas com maior diversidade do planeta e deve ser mantida como um santuário de
conservação. Para A. Agelet e J. Vallès ([AV01]), as plantas mediterrânicas têm um potencial medicinal real.
Portugal, enquanto parcela mediterrânica, devido às suas condições climáticas, apresenta uma grande
fitodiversidade e recursos genéticos com um elevado potencial em termos medicinais ([PCRG13]).
Desta forma, paralelamente ao estudo anterior, inventariaram-se os taxa medicinais usados no
território, os nomes vulgares, os usos e aplicações, as partes das plantas mais usadas, as formas de
preparação, administração e a condição do uso (fresco e/ou seco), assim como as plantas que já não são
utilizadas. Com a recolha de dados, obtiveram-se 105 taxa usados para fins medicinais, pela população da
PPSM. A Tabela 5.8 apresenta as plantas citadas pelo menos por três informantes independentes, de acordo
com o critério de confiabilidade de Le Grand e Wondergem (1987 em Bonet et al. 1999 [BPS+99]) e Johns et al.
(1990 em Bonet et al. 1999 [BPS+99]), agrupadas nas famílias botânicas (46), apresentadas por ordem
alfabética. Esta tabela contém, ainda, informações referentes às categorias e subcategorias de uso, bem como
ao número de informantes por taxon (NI), RNI=NI/N (onde N é o número total de informantes), usos do taxon
por categoria de doença (Ud), usos de cada taxon (U) e índice cultural (IC).

Tabela 5.8: Plantas e respetivos usos populares medicinais referidos por três ou mais informantes.
Família botânica, nome científico
Amaranthaceae
Gomphrena globosa L.
Amaryllidaceae
Allium cepa L.

Allium sativum L.

Nomes vulgares

NIa

RNIb

Uso popular

Parte(s) usada(s)

Preparação

Administração

Condição

Uso atual

Perpétuas-roxas

4

0.05

Respiratório – rouquidão

Flor

Infusão

Oral

Seco

Cebola

42

0.54

Respiratório – bronquite, garganta, rouquidão,
tosse

Casca do caule

Oral

Urinário – diurético, vias urinárias
Dermatológico – furúnculos
Outra – dor de ouvidos
Digestivo – obstipação
Circulatório – colesterol, purificador do sangue,
tensão arterial
Dermatológico – borbulhas, cobrelo, cortes,
feridas, feridas nos lábios, furúnculos,
herpes, infeção da pele, picadas de
insetos
Esqueleto e músculos – reumatismo

Caule
Caule
Caule
Caule
Caule

Infusão, xarope
(maceração em
açúcar, alguns com
casca do limão ou
laranja), vapor
Ingestão direta
Aplicação direta
Aplicação direta
Ingestão direta
Ingestão direta

Outra – dor de ouvidos

Caule

Alho, alho-comum

34

0.44

Caule

Caule

Apiaceae (Umbelliferae)
Coriandrum sativum L.
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.)
Schübl. & G.Martens

Coentros, coentro, coriandro
Cenoura

4
71

0.05
0.91

Urinário – diurético
Digestivo – fígado
Respiratório – constipação, tosse

Parte aérea
Folhas
Raiz

Foeniculum vulgare Mill.

Funcho, fiôlho

7

0.09

Digestivo – digestão, intestinos

Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill

Salsa

10

0.13

Parte aérea,
sementes
Parte aérea
Parte aérea

Asteraceae (Compositae)
Arctium minus Bernh.
Chamaemelum nobile (L.) All.

Lactuca sativa L.
Leontodon taraxacoides Hoppe &
Hornsch.
Leucanthemum sylvaticum (Brot.)
Nyman
Matricaria recutita L.
Senecio serpens G.D.Rowley

Bardana, bardana-ordinária,
pegamasso-menor
Macela, marcela, cabecinha-de-marcela, cabecinha-de-macela

Alface, alface-hortense
Dente-de-leão, leituga-dos-montes,
leituga-dos-açores
Margarida-branca, bem-me-quer,
margarida-maior
Camomila, margaça, margacinha,
matricária
Bálsamo

3

0.04

19

0.24

4
7

0.05
0.09

3

0.04

36

0.46

40

0.51

Urinário – diurético
Digestivo – desinfetante do sistema digestivo,
digestão, estômago
Urinário – diurético
Reprodutor – infeção ginecológica, próstata

Parte aérea
Parte aérea

Outra – anticancerígeno

Parte aérea

Digestivo – fígado
Circulatório – purificador do sangue
Digestivo – apetite, digestão, dor de barriga,
estômago, parasitas

Raiz
Raiz
Flor, parte aérea

Urinário – diurético
Neurológico – calmante
Outra – febre
Neurológico – calmante
Digestivo – fígado, intestinos
Urinário – diurético
Circulatório – tensão arterial

Flor, parte aérea
Flor
Flor
Folhas
Folhas
Parte aérea
Parte aérea

Digestivo – digestão, estômago
Neurológico – calmante
Respiratório – tosse

Parte aérea
Flor, parte aérea
Folhas

Udc

Ud

ICe

Não

4

4

0.05

Fresco ou seco

Sim ou não

44

51

0.65

Oral
Exterior
Exterior
Oral
Oral

Fresco
Fresco
Fresco
Fresco
Fresco

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim ou não

3
2
2
2
8

46

0.59

Aplicação direta
(alguns fritura em
azeite ou óleo de
trigo)
Ingestão direta,
maceração em
álcool (alguns com
bódanha)
Aplicação direta
(fritura em azeite)

Exterior

Fresco

Sim ou não

27

Exterior, oral

Fresco

Sim ou não

7

Exterior

Fresco

Sim

2

Ingestão direta
Infusão
Xarope (maceração
em açúcar, alguns
com sumo de limão
ou bálsamo)
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco
Fresco
Fresco

Sim
Sim
Sim ou não

4
2
70

4
72

0.05
0.92

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

5

7

0.09

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim

2
6

17

0.22

Ingestão direta
Infusão, ingestão
direta
Ingestão direta

Oral
Oral

Fresco
Fresco ou seco

Sim
Sim

4
2

Oral

Fresco

Sim

5

Infusão
Infusão
Cozimento (com
farinha ou farelo),
infusão
Infusão
Infusão
Infusão
Infusão
Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Exterior, oral

Fresco
Fresco
Fresco ou seco

Sim
Sim
Sim ou não

3
3
17

6

0.08

25

0.32

Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco
Fresco
Fresco
Seco
Fresco ou seco

Não
Sim ou não
Não
Sim
Sim ou não
Sim
Sim

2
2
4
4
6
4
3

4
10

0.05
0.13

3

0.04

Infusão
Infusão
Xarope (maceração
em açúcar, alguns
com cenoura)

Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco

Sim
Sim ou não
Sim

8
32
5

40

0.51

42

0.54

Silybum marianum (L.) Gaertn.
Boraginaceae
Borago officinalis L.

Seco

Sim

4

4

0.05

Infusão
Aplicação direta
(algumas folhas
aquecidas à
candeia), infusão
Infusão

Oral
Exterior

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Não

2
3

11

0.14

Oral

Fresco ou seco

Não

6

0.13

Respiratório – constipação
Dermatológico – feridas, infeção da pele,
queimaduras

Parte aérea
Folhas

Outra – febre

Flor, folhas, parte
aérea

Respiratório – bronquite, catarro, tosse, tosse
convulsa
Digestivo – estômago, úlceras

Raiz

Xarope

Oral

Fresco

Sim ou não

8

8

0.10

Folhas

Oral

Fresco

Não

4

4

0.05

Digestivo – estômago, intestinos
Urinário – bexiga, diurético, infeção urinária,
pedra nos rins
Circulatório – hemorragias

Fruto, parte aérea
Fruto, parte aérea

Ingestão direta
(sumo das folhas)
Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Não
Sim ou não

4
14

20

0.26

Parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim

2

0.05

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Bolsa-de-pastor, erva-do-bom-pastor

12

0.15

Equisetaceae
Equisetum arvense L.

Oral

10

4

Cupressaceae
Juniperus turbinata Guss.
Dioscoreaceae
Tamus communis L.

37

Borragem, erva-da-borragem,
borago, chupa-mel

Couve

Ecballium elaterium (L.) A.Rich.

Sim ou não

Parte aérea

Brassica oleracea L.

Cucurbitaceae
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &
Nakai
Cucurbita maxima Duchesne

Fresco

Circulatório – purificador do sangue

0.05

Cistaceae
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.

Exterior

0.05

4

Caryophyllaceae
Paronychia argentea Lam.

Aplicação direta,
pomada (com
azeite e
sabugueiro)
Infusão

4

Nabo, nabiça, colza

Caprifoliaceae
Sambucus nigra L.

Folhas, seiva

Cardo-leiteiro, cardo-mariano,
cardo-de-santa-maria

Brassicaceae (Cruciferae)
Brassica napus L.

Cactaceae
Opuntia maxima Mill.

Dermatológico – cicatrizante, feridas, picadas
de insetos

Figueira-da-índia, cato-dos-figos-da-índia, figueira-da-barbária

3

0.04

Respiratório – bronquite, tosse

Folhas, fruto, seiva
leitosa

Xarope

Oral

Fresco

Não

3

3

0.04

Sabugueiro, sabugo, sabugueiro-negro, sabugueiro-preto

16

0.21

Respiratório – gripe
Urinário – bexiga, diurético
Dermatológico – cabelo, feridas, furúnculos,
infeção da pele

Flor
Flor, folhas
Flor, folhas

Infusão
Infusão
Aplicação direta
(folhas
amassadas),
infusão, pomada
(alguns com azeite
e bálsamo)

Oral
Oral
Exterior

Fresco
Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não
Não

2
2
13

17

0.22

Erva-prata, erva-dos-unheiros, erva-dos-linheiros, paroníquia

11

0.14

Digestivo – estômago
Circulatório – tensão arterial

Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

8
3

11

0.14

Erva-da-desinfeção, erva-da-infeção,
alcar, erva-das-túberas

16

0.21

Dermatológico – feridas

Folhas, parte aérea

Infusão

Exterior

Fresco ou seco

Sim ou não

16

16

0.21

Melancia, melancieira

4

0.05

Urinário – diurético

Fruto

Ingestão direta

Oral

Fresco

Sim

4

4

0.05

Abóbora, aboboreira

5

0.06

Digestivo – estômago, parasitas

Fruto, sementes

Oral

Fresco ou seco

Sim

3

5

0.06

Pepino-de-são-gregório, pepineiro-de-são-gregório, pepineiro-bravo

6

0.08

Reprodutor – próstata
Respiratório – sinusite

Sementes
Fruto

Cozimento (polpa
do fruto), ingestão
direta
Ingestão direta
Aplicação direta

Oral
Exterior

Seco
Fresco

Sim ou não
Não

2
6

6

0.08

Zimbro

4

0.05

Urinário – diurético

Fruto

Infusão

Oral

Seco

Sim

4

4

0.05

Bódanha, baganha, norça-preta,
uva-de-cão, arrebenta-boi

43

0.55

Esqueleto e músculos – reumatismo

Fruto

Maceração em
álcool (alguns com
alho)

Exterior

Fresco

Sim ou não

43

43

0.55

Pinheirinha, cavalinha, cavalinha-dos-campos, erva-cavalinha,
rabo-de-cavalo

40

0.51

Digestivo – fígado, intestinos
Urinário – bexiga, diurético, infeção urinária,
rins, vias urinárias
Circulatório – ácido úrico, colesterol, diabetes,
purificador do sangue, tensão arterial

Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão

Oral
Exterior, oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não

5
36

64

0.82

Parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

8

Equisetum telmateia Ehrh.

Ericaceae
Arbutus unedo L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Euphorbiaceae
Euphorbia characias L.

Pinheirinha, cavalinha, rabo-de-cavalo

40

0.51

Esqueleto e músculos – mineralizante
Reprodutor – infeção ginecológica, próstata
Digestivo – fígado, intestinos
Urinário – bexiga, diurético, infeção urinária,
rins, vias urinárias
Circulatório – ácido úrico, colesterol, diabetes,
purificador do sangue, tensão arterial
Esqueleto e músculos – mineralizante
Reprodutor – infeção ginecológica, próstata

Parte aérea
Parte aérea
Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Exterior, oral
Oral
Exterior, oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não
Sim
Sim ou não

3
12
5
36

Parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

8

Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão

Oral
Exterior, oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não

3
12

64

0.82

Medronheiro, ervedeiro, êrvodo
Torga, urze, queiroga

4
5

0.05
0.06

Circulatório – colesterol
Circulatório – gota

Parte aérea
Folhas

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco

Sim
Não

4
5

4
5

0.05
0.06

Leite-latrigueira, malateira-maior,
trovisco-macho

23

0.29

Dermatológico – verrugas

Seiva leitosa

Aplicação direta

Exterior

Fresco

Sim

23

23

0.29

Giesta, giesta-das-sebes, giesteira-das-sebes

5

0.06

5

0.06

Oral
Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco
Seco

Não
Não
Não
Sim ou não

3
3
2
5

5

0.06

Phaseolus vulgaris L.
Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Feijoeiro, feijoeiro-vulgar, feijão
Carqueja, carqueija, carqueijeira

3
30

0.04
0.38

Valvas de vagens
Flor, parte aérea
Flor, parte aérea
Flor, folhas
Flor, folhas, parte
aérea
Flor, parte aérea
Flor
Flor

Infusão
Infusão
Infusão
Cozimento,
ingestão direta
(água da
maceração das
sementes)
Infusão
Infusão
Infusão
Infusão
Infusão

0.10

Tremoceiro, tremoceiro-branco,
tremoço, tremoço-branco

Flor
Flor
Flor
Sementes

8

Lupinus albus L.

Digestivo – fígado
Urinário – rins
Circulatório – coração
Circulatório – colesterol, diabetes

Oral
Oral
Oral
Oral
Oral

Seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não
Sim ou não
Sim
Sim ou não

3
7
2
6
24

3
44

0.04
0.56

Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Seco
Fresco ou seco

Sim
Sim
Não

3
2
3

Fabaceae (Leguminosae)
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.

Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã,
C.Pardo & J.C.Costa
Ulex jussiaei Webb
Ulex minor var. lusitanicus (Webb)
C.Vicioso
Vicia faba L.

Tojo

3

0.04

Circulatório – diabetes
Digestivo – diarreia, estômago, fígado
Respiratório – asma, constipação
Urinário – bexiga, diurético, rins
Circulatório – colesterol, coração, diabetes,
purificador do sangue, tensão arterial
Neurológico – calmante
Reprodutor – próstata
Digestivo – fígado

3

0.04

Tojo, tojo-durázio
Tojo, tojo-molar, tojo-branco, tojo-gatanho-menor
Faveira, fava

3
3

0.04
0.04

Digestivo – fígado
Digestivo – fígado

Flor
Flor

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Não
Não

3
3

3
3

0.04
0.04

4

0.05

Urinário – rins
Circulatório – gota
Dermatológico – feridas, parar sangue

Flor
Flor
Casca das
sementes
Flor

Infusão
Infusão
Aplicação direta

Oral
Oral
Exterior

Seco
Seco
Seco

Sim
Sim
Não

2
2
4

10

0.13

Infusão

Oral

Seco

Sim

2

Esqueleto e músculos – reumatismo
Fagaceae
Quercus coccifera L.

Gentianaceae
Centaurium erythraea subsp.
grandiflorum (Pers.) Melderis
Geraniaceae
Geranium purpureum Vill.

Hipericaceae
Hypericum perforatum L.

Juglandaceae
Juglans regia L.

Carrasco, carrasqueiro

22

0.28

Digestivo – diarreia
Circulatório – colesterol, diabetes, purificador
do sangue

Folhas
Folhas

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim

18
7

25

0.32

Fel-da-terra, centáurea-comum

14

0.18

Digestivo – apetite, fígado, parasitas
Circulatório – diabetes

Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Não
Sim ou não

6
9

15

0.19

Erva-de-são-roberto, erva-roberta

39

0.50

Digestivo – digestão, estômago, fígado,
intestinos, vesícula
Urinário – bexiga, diurético
Circulatório – colesterol, diabetes
Outra – anticancerígeno

Parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

39

58

0.74

Parte aérea
Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim
Sim ou não

8
8
3

Digestivo – digestão, estômago, fígado,
hemorroidas, úlceras
Urinário – infeção urinária, rins
Circulatório – tensão arterial

Flor, folhas, parte
aérea
Parte aérea
Parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

70

76

0.97

Infusão
Infusão

Exterior, oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim

3
3

Digestivo – dor de dentes

Folhas

Infusão

Bochechar a

Fresco ou seco

Sim

3

38

0.49

Hipericão, pelicão, plicão, milfurada,
erva-de-são-joão, hipiricão-do-gerês, piricão

58

Nogueira, nogueira-comum,

28

0.74

0.36

nogueira-europeia, noz

Lamiaceae (Labiatae)
Melissa officinalis L.

Mentha pulegium L.
Mentha spicata L.

Erva-cidreira, melissa, limonete,
chá-de-frança, citronela

Poejo, poêjo, poejos, hortelã-pimenta-mansa
Hortelã, hortelã-comum, hortelã-verde-dos-açores

71

0.91

5

0.06

31

0.40

boca
Exterior, oral

Fresco ou seco

Sim ou não

5

Exterior, oral

Fresco ou seco

Sim ou não

7

Infusão (alguns
com malvas)
Infusão (alguns
com folhas de
laranjeira ou
malvas)

Exterior

Fresco ou seco

Sim ou não

17

Exterior,
irrigação

Fresco ou seco

Sim ou não

6

Folhas, parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

63

101

1.29

Parte aérea
Folhas, parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco

Sim
Sim ou não
Não

5
33
5

5

0.06

Folhas, parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

29

38

0.49

Parte aérea
Parte aérea
Folhas, parte aérea

Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco
Fresco
Fresco ou seco

Não
Sim
Sim ou não

4
5
40

45

0.58

Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim

5
5

5

0.06

Urinário – infeção urinária, rins

Folhas

Circulatório – colesterol, coração, diabetes,
frieiras
Dermatológico – feridas, impigens, pele, queda
de cabelo
Reprodutor – infeção ginecológica, próstata

Folhas

Digestivo – cólicas, digestão, estômago,
intestinos
Urinário – diurético, rins
Neurológico – calmante, dor de cabeça
Respiratório – tosse

Folhas
Folhas

Infusão (alguns
com malvas)
Infusão

Mentha x piperita L.

Hortelã-pimenta, hortelã-apimentada, hortelã

35

0.45

Origanum virens Hoffmanns. & Link

Orégão, orégão-comum, oregãos,
orégos, ourégão
Erva-férrea, prunela, brunela,
consolda-menor
Alecrim, alecrim-da-terra,
alecrinzeiro

5

0.06

Digestivo – digestão, estômago, intestinos,
parasitas
Respiratório – gripe
Neurológico – calmante
Digestivo – digestão, estômago, flatulência,
intestinos, parasitas
Urinário – diurético
Neurológico – calmante

3

0.04

Dermatológico – feridas

Folhas

Infusão

Exterior

Fresco

Não

3

3

0.04

15

0.19

Digestivo – digestão, fígado
Respiratório – bronquite

Parte aérea
Parte aérea

Oral
Exterior

Fresco
Fresco

Sim
Não

3
2

18

0.23

Circulatório – colesterol, estimular a circulação
Neurológico – calmante
Dermatológico – fortalecer o cabelo
Respiratório – asma, constipação, tosse

Parte aérea
Parte aérea
Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Maceração em
álcool (pachos)
Infusão
Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Exterior, oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim
Sim ou não
Sim

3
4
6
5

5

0.06

Digestivo – obstipação
Respiratório – bronquite, constipação,
dificuldades respiratórias, falta de ar,
gripe, rouquidão, tosse
Dermatológico – furúnculos
Outra – papeira

Sementes
Sementes

Ingestão direta
Cataplasma,
cozimento

Oral
Exterior

Seco
Fresco ou seco

Sim
Não

3
13

22

0.28

Sementes
Sementes

Cataplasma
Cozimento

Exterior
Exterior

Seco
Seco

Não
Não

2
4

Digestivo – digestão, enterite, estômago,
hemorroidas, higiene oral, infeção da
boca, intestinos, obstipação
Respiratório – garganta
Urinário – infeção urinária

Folhas, parte aérea

Infusão

Fresco ou seco

Sim ou não

36

168

2.15

Folhas
Folhas, parte
aérea, sementes

Fresco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

5
50

Dermatológico – feridas, infeção da pele

Folhas, parte aérea

Exterior

Fresco ou seco

Sim ou não

39

Reprodutor – higiene íntima, infeção
ginecológica

Folhas, parte
aérea, sementes

Clister, exterior,
irrigação

Fresco ou seco

Sim ou não

38

Digestivo – digestão, enterite, estômago,
hemorroidas, higiene oral, infeção da
boca, intestinos, obstipação

Folhas, parte aérea

Infusão
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira), vapor
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira)
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira ou
laranjeira), vapor
Infusão

Bochechar a
boca, clister,
exterior, oral
Gargarejar
Exterior, oral

Bochechar a
boca, clister,
exterior, oral

Fresco ou seco

Sim ou não

36

168

2.15

Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.

Thymus sylvestris Hoffmans. & Link
Linaceae
Linum usitatissimum L.

Malvaceae
Lavatera cretica L.

Malva hispanica L.

Tomilho, sal-da-terra, serpão-do-monte

3

0.04

Linho, linho-comum, sementes-de-linhaça

14

0.18

Malvas, malva, malva-bastarda,
lavatera, lavatera-silvestre

Malvas, malva, malva-de-espanha

73

73

0.94

0.94

Malva sylvestris L.

Moraceae
Ficus carica L.

Malvas, malva, malva-silvestre,
malva-selvagem

Figueira, figueira-comum, bebereira

73

21

0.94

0.27

Myrtaceae
Eucalyptus globulus Labill.

Eucalipto, eucalipto-comum

66

0.85

Myrtus communis L.

Murta, murteira, murtinho, mirto

4

0.05

Freixo, freixo-comum, freixo-de-folhas-estreitas

18

0.23

Oleaceae
Fraxinus angustifolia Vahl

Olea europaea var. europaea

Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L.
Papaveraceae
Chelidonium majus L.
Fumaria spp.
Phyllanthaceae

Oliveira

46

0.59

Respiratório – garganta
Urinário – infeção urinária

Folhas
Folhas, parte
aérea, sementes

Dermatológico – feridas, infeção da pele

Folhas, parte aérea

Reprodutor – higiene íntima, infeção
ginecológica

Folhas, parte
aérea, sementes

Digestivo – digestão, enterite, estômago,
hemorroidas, higiene oral, infeção da
boca, intestinos, obstipação
Respiratório – garganta
Urinário – infeção urinária

Folhas, parte aérea

Gargarejar
Exterior, oral

Fresco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

5
50

Exterior

Fresco ou seco

Sim ou não

39

Clister, exterior,
irrigação

Fresco ou seco

Sim ou não

38

Bochechar a
boca, clister,
exterior, oral
Gargarejar
Exterior, oral

Fresco ou seco

Sim ou não

36

Fresco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

5
50

Dermatológico – feridas, infeção da pele

Folhas, parte aérea

Exterior

Fresco ou seco

Sim ou não

39

Reprodutor – higiene íntima, infeção
ginecológica

Folhas, parte
aérea, sementes

Clister, exterior,
irrigação

Fresco ou seco

Sim ou não

38

Respiratório – constipação, tosse

Fruto

Xarope (com bofes
e passas de uva)
Aplicação direta

Oral

Seco

Não

4

Dermatológico – calos, verrugas

Seiva leitosa

Exterior

Fresco

Sim ou não

20

Respiratório – bronquite, constipação,
dificuldades respiratórias, garganta, tosse
Dermatológico – feridas
Dermatológico – assaduras

Flor, folhas,
rebentos
Folhas
Folhas

Infusão, xarope,
vapor
Infusão
Aplicação direta
(pó das folhas
pisadas)

Inalação, oral

Fresco

Sim ou não

Exterior
Exterior

Fresco
Seco

Digestivo – obstipação
Urinário – diurético
Circulatório – ácido úrico, colesterol, coração,
gota, purificador do sangue, tensão
arterial
Esqueleto e músculos – mineralizante,
osteoporose, reumatismo
Circulatório – colesterol, coração, tensão
arterial
Dermatológico – cobrelo, feridas, furúnculos

Folhas
Folhas
Folhas

Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Oral

Folhas

Infusão

Folhas
Azeite

Outra – dor de ouvidos

Azeite

Folhas
Folhas, parte
aérea, sementes

Infusão
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira), vapor
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira)
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira ou
laranjeira), vapor
Infusão

168

2.15

24

0.31

75

77

0.99

Sim ou não
Não

2
4

4

0.05

Seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim
Sim ou não

2
4
17

32

0.41

Oral

Fresco ou seco

Sim

9

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

48

54

0.69

Aplicação direta
(fritura de alho em
azeite), pomada
(com bálsamo e
sabugueiro)
Aplicação direta
(fritura de alho em
azeite)

Exterior

Fresco

Sim ou não

4

Exterior

Fresco

Sim

2

Infusão
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira), vapor
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira)
Infusão (alguns
com folhas de
nogueira ou
laranjeira), vapor

Erva-praga, erva-pata, erva-azeda-amarela, erva-canária, trevo-azedo

3

0.04

Digestivo – parasitas

Caule

Ingestão direta

Oral

Fresco

Não

3

3

0.04

Celidónia, erva-do-betadine, erva-andorinha, erva-das-verrugas
Cãezinhos, catarinas, fumária

30

0.38

Seiva
Seiva
Parte aérea

Aplicação direta
Aplicação direta
Infusão

Exterior
Exterior
Oral

Fresco
Fresco
Seco

Sim
Sim ou não
Não

3
31
3

0.44

0.04

Circulatório – frieiras
Dermatológico – cortes, feridas
Digestivo – fígado

34

3

3

0.04

Phyllanthus niruri L.

Quebra-pedra, quebra-pedras,
filanto

3

0.04

Urinário – pedra nos rins

Parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim

3

3

0.04

Pinaceae
Pinus pinaster Aiton

Pinheiro-bravo, pinheiro-marítimo

12

0.15

13

0.17

Oral
Exterior
Inalação, oral

Fresco
Fresco
Fresco

Sim ou não
Não
Sim ou não

6
6
12

14

0.18

Dermatológico – cicatrizante, feridas

Resina

Infusão
Aplicação direta
Xarope (maceração
em açúcar), vapor
Aplicação direta

0.15

Pinheiro-manso

Folhas
Resina
Folhas, rebentos

12

Pinus pinea L.

Circulatório – diabetes
Dermatológico – cicatrizante, feridas
Respiratório – dificuldades respiratórias, tosse

Exterior

Fresco

Não

2

Plantaginaceae
Plantago major L.

Tanchagem, tanchagem-maior,
erva-das-sete-linhas

3

0.04

Digestivo – hemorroidas
Respiratório – tosse
Urinário – infeção urinária

Folhas
Folhas
Folhas

Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco
Fresco
Fresco

Sim
Sim
Sim

2
2
2

6

0.08

31

0.40
0.04

Folhas, parte aérea
Folhas, parte aérea
Sementes

Oral
Oral
Exterior

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Seco

Sim ou não
Sim
Não

25
21
3

3

0.04

Triticum aestivum L.

Trigo, trigo-mole

29

0.37

Digestivo – diarreia, dor de barriga

Sementes

Exterior, oral

Seco

Sim ou não

10

34

0.44

Exterior

Seco

Não

3

Respiratório – bronquite, constipação, sarampo

Sementes

Dermatológico – cobrelo

Sementes

Exterior

Seco

Não

21

Urinário – bexiga, diurético, infeção urinária,
vias urinárias
Circulatório – tensão arterial
Esqueleto e músculos – reumatismo

Barbas

Infusão
Infusão
Cataplasma (com
farinha)
Cozimento (farinha
ou farelo com
macela)
Cataplasma (com
farinha ou farelo),
cozimento (farelo)
Aplicação direta
(óleo das
sementes, alguns
com alho),
cataplasma,
cozimento
Infusão

0.59

3

Digestivo – cólicas, digestão, estômago, fígado
Neurológico – antidepressivo, calmante
Esqueleto e músculos – reumatismo

46

Hordeum vulgare L.

Chá-príncipe, erva-príncipe, erva-limão
Cevada-santa, cevada

Exterior, oral

Fresco ou seco

Sim ou não

71

78

1.00

Infusão
Cataplasma (com
farinha)
Infusão

Oral
Exterior

Seco
Seco

Sim
Não

2
2

Exterior, oral

Seco

Sim ou não

3

Poaceae (Gramineae)
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Zea mays L.

Milho, milho-grosso

64

0.82

Barbas
Sementes
Barbas

Reprodutor – infeção ginecológica, próstata
Polygonaceae
Rumex conglomeratus Murray

Labaça-ordinária, labaça, alabaça,
regalo-da-horta

5

0.06

Digestivo – diarreia
Dermatológico – psoríase

Folhas
Raiz

Infusão
Infusão

Oral
Exterior

Fresco
Fresco

Não
Sim

3
2

5

0.06

Avenca, avenca-das-fontes, capilária

6

0.08

Urinário – bexiga, diurético, rins, vias urinárias

Parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

6

6

0.08

4

0.05

Digestivo – digestão, estômago, fígado

Parte aérea

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

5

5

0.06

Crataegus monogyna Jacq.

Agrimónia, erva-eupatória, erva-hepática
Pilriteiro, espinheiro, pirliteiro

3

0.04

Flor, folhas, fruto

Infusão

Oral

Fresco ou seco

Sim

5

5

0.06

Cydonia oblonga Mill.

Marmeleiro, gamboeiro

6

0.08

22

0.28

Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não
Sim ou não

2
4
25

0.08

25

0.32

3

0.04

Folhas
Folhas

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco
Fresco

Sim
Sim

2
2

4

0.05

Malus domestica Borkh.

Nespereira, nespereira-do-japão,
nêsperas
Morangueiro, morango, morangueiro-bravo, morangueira-vulgar,
fragária, erva-dos-morangos
Macieira, maceira, maçãzeira

Folhas
Folhas
Folhas

6

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Circulatório – estimular a circulação, tensão
arterial
Digestivo – diarreia
Circulatório – colesterol, ureia
Circulatório – colesterol, diabetes, tensão
arterial
Digestivo – diarreia
Urinário – rins

3

0.04

Respiratório – constipação, tosse

Fruto

Oral

Seco

Não

4

4

0.05

Prunus avium (L.) L.

Cerejeira, cerdeira, cerdeiro, cereja

53

0.68

Pedúnculos

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

57

57

0.73

Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Pyrus communis L.

Ginjeira, ginjeiro, ginja
Ameixeira, ameixieira, ameixoeira
Pereira, pereira-mansa, pereira-comum

3
6
4

0.04
0.08
0.05

Urinário – bexiga, diurético, infeção urinária,
rins, vias urinárias
Urinário – bexiga, rins, vias urinárias
Digestivo – intestinos, obstipação
Digestivo – digestão, vesícula

Xarope (com figos
secos e passas de
uva)
Infusão

Pedúnculos
Fruto
Folhas

Infusão
Ingestão direta
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Seco

Sim ou não
Sim
Sim

5
6
6

5
6
6

0.06
0.08
0.08

Pteridaceae
Adiantum capillus-veneris L.
Rosaceae
Agrimonia eupatoria L.

Fragaria vesca L.

Rosa spp.
Rubus ulmifolius Schott
Rubiaceae
Galium aparine L.
Rutaceae
Citrus limon (L.) Osbeck

Roseiras, roseira, rosas
Silva, silvas, amoras-silvestres

36
4

0.46
0.05

Oftalmológico – inflamações, olhos
Circulatório – diabetes

Flor, pétalas
Folhas

Infusão
Infusão

Exterior
Oral

Fresco
Fresco

Sim ou não
Sim

36
4

36
4

0.46
0.05

Pegamaço, amor-de-hortelão

5

0.06

Digestivo – fígado, hepatite
Circulatório – purificador do sangue

Parte aérea
Parte aérea

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco
Fresco

Sim ou não
Sim

3
2

5

0.06

Limoeiro, limão

75

0.96

Digestivo – digestão

Casca do limão,
folhas
Casca do limão,
folhas, fruto, sumo

Infusão

Oral

Fresco

Sim

15

100

1.28

Infusão, ingestão
direta (sumo),
xarope (maceração
em açúcar, alguns
com casca da
cebola ou cenoura)
Folhas, fruto, sumo Infusão, ingestão
direta (sumo com
água)
Casca do limão,
Infusão
folhas
Fruto, sumo
Ingestão direta
(sumo com água)
Casca da laranja,
Infusão, ingestão
flor, folhas,
direta
mesocarpo
Casca da laranja,
Infusão, xarope
flor, folhas, fruto
(maceração em
açúcar, alguns com
casca da cebola)
Flor, folhas
Infusão
Casca da laranja,
Infusão
flor, folhas
Folhas
Infusão (com
malvas e/ou folhas
de nogueira)

Oral

Fresco

Sim ou não

74

Oral

Fresco

Sim

6

Oral

Fresco

Sim ou não

2

Oral

Fresco

Sim

3

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

23

51

0.65

Oral

Fresco ou seco

Sim

7

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não

5
14

Irrigação

Fresco

Não

2

Maceração em
álcool
Ingestão direta

Exterior

Fresco

Não

4

4

0.05

Oral

Fresco ou seco

Sim ou não

4

4

0.05

Aplicação direta
(folhas pisadas),
cozimento, fumo
(sementes
queimadas), vapor
(sementes fervidas)
Aplicação direta,
cataplasma
Fumo (sementes
queimadas)
Ingestão direta
Ingestão direta
Ingestão direta

Exterior

Fresco ou seco

Não

16

28

0.36

Exterior

Fresco ou seco

Não

9

Exterior

Fresco

Não

3

Oral
Oral
Oral

Fresco
Fresco
Fresco

Sim
Sim
Sim

4
4
10

4
16

0.05
0.21

Ingestão direta
Ingestão direta
(maceração do
fruto em água)
Ingestão direta
(sumo)
Aplicação direta
Aplicação direta

Oral
Oral

Fresco
Fresco

Sim
Sim

2
4

4

0.05

Oral

Fresco

Sim

2

26

0.33

Exterior
Exterior

Fresco
Fresco

Sim ou não
Sim ou não

15
9

Respiratório – constipação, garganta,
rouquidão, tosse, voz

Circulatório – ácido úrico, colesterol,
purificador do sangue
Neurológico – calmante
Outra – emagrecer
Citrus sinensis (L.) Osbeck

Laranjeira, laranjeira-doce, laranja-doce, laranja

47

0.60

Digestivo – digestão, fígado, obstipação

Respiratório – constipação, garganta

Circulatório – coração
Neurológico – calmante
Reprodutor – infeção ginecológica

Solanaceae
Atropa belladonna L.
Capsicum frutescens L.
Hyoscyamus albus L.

Beladona, erva-moura-furiosa, erva-midriática
Piripiri, malagueta, pimenteiro-de-caiena
Meimendro, mimendro, meimendro-branco

4

0.05

Esqueleto e músculos – reumatismo

Fruto

4

0.05

Digestivo – hemorroidas

Fruto

25

0.32

Digestivo – dor de dentes

Sementes

Dermatológico – feridas, furúnculos

Folhas

Outra – dor de ouvidos

Sementes
Fruto
Fruto
Fruto

Lycopersicon esculentum Mill.
Physalis peruviana L.

Tomateiro, tomate
Fisális, alquequenge-amarelo,
tomatinho-de-capuz

4
11

0.05
0.14

Solanum melongena L.

Beringela

4

0.05

Urinário – diurético
Digestivo – estômago
Circulatório – ácido úrico, colesterol, diabetes,
purificador do sangue
Outra – afrodisíaco
Circulatório – colesterol

Solanum tuberosum L.

Batateira, semilheira, batata

26

0.33

Digestivo – estômago

Tubérculo

Neurológico – dor de cabeça
Dermatológico – picadas de insetos

Tubérculo
Tubérculo

Fruto
Fruto

Tiliaceae
Tilia cordata Mill.

Urticaceae
Parietaria judaica L.

Urtica membranacea Poir.

Valerianaceae
Valeriana officinalis L.
Verbenaceae
Aloysia citrodora Paláu
Vitaceae
Vitis vinifera
subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi
Xanthorrhoeaceae
Aloe vera (L.) Burm.f.

a

Tília, tília-de-folhas-pequenas

64

0.82

Digestivo – digestão
Circulatório – circulação, coração
Neurológico – calmante

Parte aérea
Folhas, parte aérea
Flor, folhas, parte
aérea

Infusão
Infusão
Infusão

Oral
Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim
Sim ou não

2
4
63

69

0.88

Alfavaca-de-cobra, alfavaca,
parietária, erva-das-paredes, erva-dos-muros

34

0.44

Digestivo – hemorroidas, infeção da boca,
intestinos

Folhas, parte aérea

Bochechar a
boca, exterior,
oral

Fresco ou seco

Sim ou não

11

61

0.78

Urinário – rins, infeção urinária
Dermatológico – feridas, pele
Reprodutor – infeção ginecológica, próstata
Urinário – diurético
Circulatório – anemia, circulação, diabetes,
gota, purificador do sangue, sangue

Folhas, parte aérea
Folhas, parte aérea
Folhas, parte aérea
Parte aérea
Parte aérea

Exterior, oral
Exterior
Exterior, oral
Oral
Exterior, oral

Fresco ou seco
Fresco
Fresco ou seco
Fresco
Fresco ou seco

Sim ou não
Sim ou não
Sim ou não
Sim
Sim ou não

24
12
14
3
12

24

0.31

Esqueleto e músculos – reumatismo

Parte aérea

Exterior, oral

Fresco

Sim ou não

7

Outra – anti-inflamatório

Parte aérea

Aplicação direta
(alguns folhas
pisadas e/ou
sumo), infusão,
vapor
Infusão, vapor
Infusão
Infusão, vapor
Cozimento, infusão
Aplicação direta,
cozimento, infusão,
ingestão direta
(sumo)
Aplicação direta,
cozimento
Cozimento

Oral

Fresco

Sim

2

Valeriana, valeriana-das-boticas,
erva-dos-gatos

3

0.04

Neurológico – calmante

Folhas, parte aérea

Infusão

Oral

Fresco

Não

3

3

0.04

Lúcia-lima, bela-luísa, doce-lima,
limonete

61

0.78

Digestivo – digestão, espasmos, estômago
Neurológico – calmante

Folhas, parte aérea
Folhas, parte aérea

Infusão
Infusão

Oral
Oral

Fresco ou seco
Fresco ou seco

Sim
Sim ou não

31
44

75

0.96

Videira, videira-europeia, vinha,
parreira, cepa

3

0.04

Respiratório – constipação, tosse

Fruto

Xarope (com bofes
e figos secos)

Oral

Seco

Não

4

4

0.05

Aloé-vera, aloé, aloé-dos-barbados,
babosa

35

0.45

Dermatológico – alergia cutânea, borbulhas,
cicatrizante, feridas, picadas de insetos,
queimaduras
Esqueleto e músculos – reumatismo
Outra – anticancerígeno

Seiva

Aplicação direta

Exterior

Fresco

Sim ou não

35

45

0.58

Seiva
Folhas

Aplicação direta
Xarope

Exterior
Oral

Fresco
Fresco

Sim
Sim ou não

4
6

Urtiga-de-cauda, urtigas, urtiga

14

0.18

NI: número de informantes que referiram o taxon; b RNI=NI/N, onde N é o número total de informantes; c Ud: usos do taxon por categoria de doença; d U: usos de cada taxon; e IC=U/N.
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Foram identificadas as famílias dos 105 taxa, mas para dois deles – Fumaria e Rosa – foi apenas
possível determinar o género. Foram também identificados três grupos de plantas que apresentam
exatamente os mesmos usos: Equisetum arvense e Equisetum telmateia; Lavatera cretica, Malva hispanica e
Malva sylvestris; Ulex airensis, Ulex jussiaei e Ulex minor.
Os dados obtidos para cada planta foram analisados e agrupados nas 10 categorias seguintes,
referidas por ordem alfabética, baseadas nos sistemas do corpo humano: circulatório, dermatológico,
digestivo, esqueleto e músculos, neurológico, oftalmológico, outra, reprodutor, respiratório e urinário. Na
categoria outra figuram dados que não são integráveis nos restantes grupos. Posteriormente, são comparados
com os de outros estudos efetuados em regiões mediterrânicas, nomeadamente referidos em: [ACC07], [AV01],
[BLH+15], [BPS+99], [BV03], [CAC11], [Car05], [Car06], [C-RAB+03], [CV12], [G-TC-PS-R+08], [M-BA-MM+14],
[NMM+09], [NSM+04], [PCB+09], [Phi11], [RBV97], [VSP97], [Sar15] e [TLL+14].
As 10 famílias botânicas com um maior número de taxa são: Rosaceae (12), Asteraceae (Compositae)
(oito), Fabaceae (Leguminosae) (oito), Lamiaceae (Labiatae) (oito), Solanaceae (sete), Apiaceae (Umbelliferae)
(quatro), Poaceae (Gramineae) (quatro), Brassicaceae (Cruciferae) (três), Cucurbitaceae (três) e Malvaceae
(três). As restantes 36 famílias têm dois taxa ou um taxon. As famílias mais representativas coincidem com as
de outros estudos etnobotânicos, desenvolvidos na zona mediterrânica, com os mesmos métodos,
nomeadamente os realizados por D. Raja et al. em 1997 ([RBV97]), F.M. Vásquez et al. em 1997 ([VSP97]), M.A.
Bonet et al. em 1999 ([BPS+99]), M.A. Bonet e J. Vallès em 2003 ([BV03]), J.S. Camejo-Rodrigues et al. em 2003
([C-RAB+03]), M.H. Novais et al. em 2004 ([NSM+04]), A.M. Carvalho em 2005 ([Car05]), L. Carvalho em 2006
([Car06]), S. Akerreta et al. em 2007 ([ACC07]), M.R. González-Tejero et al. em 2008 ([G-TC-PS-R+08]), J.M. Neves
et al. em 2009 ([NMM+09]), M. Parada et al. em 2009 ([PCB+09]), R.Y. Cavero et al. em 2011 ([CAC11]), L.A.
Philander em 2011 ([Phi11]), E. Carrió e J. Vallès em 2012 ([CV12]), G. Menendez-Baceta et al. em 2014
([M-BA-MM+14]), T. Tuttolomondo et al. em 2014 ([TLL+14]) e S. Baydoun et al. em 2015 ([BLH+15]). Para alguns
autores estas famílias predominam na medicina popular, provavelmente, por estarem amplamente
representadas na flora local ([RBV97], [VSP97] e [BPS+99]). Tal como referido em alguns estudos etnobotânicos
([RBV97], [NSM+04] e [ACC07]) apenas algumas famílias, Rosaceae, Asteraceae (Compositae), Fabaceae
(Leguminosae) e Lamiaceae (Labiatae), integram entre um terço a metade do total das plantas. Tal situação
explica-se pela representatividade dessas famílias na flora mediterrânica e pela introdução de algumas plantas
cultivadas.
As 11 famílias com mais usos reportados são: Malvaceae (504), Lamiaceae (Labiatae) (220), Rosaceae
(163), Poaceae (Gramineae) (161), Rutaceae (151), Asteraceae (Compositae) (134), Equisetaceae (128), Apiaceae
(Umbelliferae) (100), Amaryllidaceae (97), Oleaceae (86) e Solanaceae (86). Note-se que as famílias com mais
taxa, mencionadas acima, não são necessariamente as mais usadas.
Foram registados 2808 usos e 315 nomes comuns. Destes nomes, 11 são repetidos pois a plantas
diferentes são atribuídas as mesmas designações, nomeadamente “pinheirinha”, “cavalinha”, “rabo-de-cavalo”, “tojo”, “hortelã”, “malva”, “malvas” e “limonete”. A espécie Hypericum perforatum apresenta o maior
número de nomes vulgares, sete. Aos nomes vulgares, verificados em [Ari06], [FC03] e [Roc96], tal como
referido no estudo geral, juntaram-se outros ainda não documentados que apenas integram esta secção do
trabalho, nomeadamente: "bódanha”, “erva-da-infeção” e “erva-do-betadine”. Outros nomes comuns aludem
aos seus usos, tais como “quebra-pedra” (usado no tratamento da pedra do rim na categoria urinário) –
Phyllanthus niruri – ou “erva-hepática” (usada para o fígado na categoria digestivo) – Agrimonia eupatoria.
Na Figura 5.4 estão representadas as partes das plantas para fins medicinais, por ordem decrescente
de uso: folhas, parte aérea, flor, fruto, caule, seiva, sementes, casca do limão, raiz, pedúnculos, seiva leitosa e
casca da cebola. A barra outros integra as partes e derivados das plantas que foram mencionadas menos de
1%, referidos também por ordem decrescente: tubérculo, casca da laranja, rebentos, sumo, resina, azeite,
valvas das vagens, barbas, mesocarpo, pétalas e casca das sementes.
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Outros

3.06

Casca da cebola

1.53

Seiva leitosa

1.53
2.15

Partes usadas

Pedúnculos
Raiz

2.99

Casca do limão

3.09

Sementes

3.30
3.82

Seiva

4.58

Caule
Fruto

5.21

Flor

5.42
26.81

Parte aérea

36.51

Folhas
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Figura 5.4: Partes das plantas usadas.
Noutros estudos similares, as folhas também são as partes mais usadas ([BPS+99], [NSM+04], [Car05],
[Car06], [ACC07], [NMM+09], [CV12] e [BLH+15]). De acordo com M.A. Bonet et al. ([BPS+99]), o fácil acesso é a
razão desta preferência para fins medicinais. As folhas são comuns e abundantes e, também, muito utilizadas
pelos informantes no processo de identificação das plantas medicinais. Na maioria das vezes, usam uma só
parte das plantas, mas, por vezes, utilizam duas ou mais partes combinadas para um determinado objetivo
como, por exemplo, a flor e a parte aérea de Chamaemelum nobile para fins diuréticos ou a flor, as folhas e a
parte aérea de Borago officinalis para a febre.
A preparação das plantas medicinais faz-se de várias maneiras: aplicação direta, cataplasma,
cozimento, fumo, infusão, ingestão direta, maceração em álcool, pomada, vapor e xarope. As preparações
mais utilizadas pela população são a infusão, em aproximadamente 70% dos casos, a aplicação direta, em
aproximadamente 10% e o vapor, em aproxidamente 7% das situações, tal como se observa na Figura 5.5. O
método predominante é a infusão, que corrobora com M.A. Bonet et al. ([BPS+99]). Estes autores salientam
também que, na maior parte dos casos, é muito difícil separar os procedimentos de decocção dos de infusão,
pelo que foi considerado, neste documento, somente o segundo método, na medida em que se assume como a
principal forma de preparação associada à administração oral e à administração externa. Neste tipo de
preparação a água é um elemento fundamental, tanto na elaboração do chamado “chá” como no preparado
para lavar algumas partes do corpo. Note-se que os informantes referiram, ainda, a aplicação de cataplasmas
principalmente em pedaços de tecido, que os xaropes resultam da maceração em açúcar e que a maceração
em álcool é usada no tratamento do reumatismo (com Allium sativum, Tamus communis e Atropa belladonna)
ou para fins respiratórios, nomeadamente através de pachos no tratamento de bronquites (com Rosmarinus
officinalis).
A maioria dos taxa são utilizados sozinhos, tendo-se registado poucas misturas, como, por exemplo, o
uso de farinha nos cataplasmas e o de azeite e sabugueiro em pomadas. O fumo resultante apenas da queima
de sementes de Hyoscyamus albus é aplicado para dor de ouvidos e dor de dentes.
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Pomada

0.10

Fumo

0.54

Cataplasma

0.57

Cozimento

1.24

Maceração em álcool

1.81

Ingestão direta

3.90

Xarope

4.70

Vapor

7.12

Aplicação direta

9.64

Infusão

70.36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%
Figura 5.5: Preparação das plantas medicinais.

Administração

A Figura 5.6 mostra que os dois processos de administração mais utilizados são administração oral
(em 61% dos casos, aproximadamente) e administração externa (em 33% dos casos, aproximadamente). As
outras situações são: bochechar, clister, gargarejar, inalação e irrigação.
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Oral
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Figura 5.6: Processos de administração.
Para conclusão desta parte da análise geral da Tabela 5.8, refere-se que apenas 13 taxa são usados na
condição de secos, enquanto os restantes são utilizados frescos ou frescos e/ou secos; cerca de 18.10% das
plantas medicinais citadas (19) foram usadas somente no passado, pois os hábitos da população mudaram,
por exemplo com a compra de medicamentos em farmácias, onde, entre muitos outros, refere-se Ecballium
elaterium, Gomphrena globosa, Hyoscyamus albus ou Valeriana officinalis. Refere-se, ainda, que da Tabela 5.8
fazem parte 25 plantas retiradas da lista atualizada das plantas exóticas de Portugal Continental ([DAF06]),
correspondendo a aproximadamente 23.81% do total da etnoflora medicinal.
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Os taxa medicinais inventariados estão agrupados nas 10 categorias referidas, com base nos sistemas
do corpo humano. Por sua vez, cada categoria divide-se em várias subcategorias, de acordo com a informação
recolhida junto dos informantes. Por vezes, os entrevistados não referem doenças, mas órgãos, como por
exemplo fígado ou coração, ou algumas substâncias que intervêm em processos, nomeadamente cicatrizante
ou mineralizante. A Figura 5.7 indica as 10 categorias, com 54 taxa incluídos na categoria digestivo, 37 na
circulatório, 34 na urinário, 28 na dermatológico, 27 na respiratório, 15 na neurológico, 12 na reprodutor, 11 no
esqueleto e músculos, um na oftalmológico e 13 na categoria outra (categoria das plantas cujos usos não se
incluem nas categorias anteriores). É importante referir que a maioria das plantas está incluída em mais do
que uma categoria.

Outra

13

Categoria de doença

Oftalmológico

1

Esqueleto e músculos

11

Reprodutor

12

Neurológico

15

Respiratório

27

Dermatológico

28

Urinário

34

Circulatório

37

Digestivo

54

0
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40

50

60

Número de taxa
Figura 5.7: Número de taxa por cada categoria de doença.
O número de subcategorias varia entre duas, para a categoria oftalmológico, e 22, para a categoria
dermatológico, num total de 95 subcategorias. A Tabela 5.9 mostra o número de taxa por cada categoria e
subcategorias. Refere-se, a título de exemplo, que o maior número de taxa, 54, é usado no tratamento de
doenças do sistema digestivo e que existem 22 taxa usados para fins diuréticos, integrando uma das
subcategorias afetas ao sistema urinário.
A categoria digestivo integra 54 taxa, em que os três mais utilizados são: Hypericum perforatum,
Melissa officinalis e Geranium purpureum com 70, 63 e 39 usos reportados, respetivamente. Há 10 taxa,
correspondentes a seis famílias, citados apenas nesta categoria e uma família indicada somente para esta
finalidade, Oxalidaceae. Note-se, também, que seis das plantas medicinais, deste grupo, já não se usam hoje
em dia.
A categoria circulatório assume uma grande importância com 37 taxa e 14 subcategorias. As plantas
com o maior número de usos são: Olea europaea var. europaea (48), Eriobotrya japonica (25) e Pterospartum
tridentatum (24). Existem 10 taxa, de cinco famílias, citados apenas nesta categoria e somente uma família
botânica (Ericaceae, com dois taxa medicinais) é usada exclusivamente com este propósito.
Na categoria urinário existem 34 taxa, preparados principalmente como infusão. Os que possuem
maior número de usos são Zea mays (71), Prunus avium (57) e as espécies pertencentes à família Malvaceae (50
cada). É curioso notar que esta é a única categoria onde são utilizados pedúnculos. Há oito espécies,
pertencentes a sete famílias, citadas apenas neste grupo, e duas dessas famílias botânicas (Pteridaceae e
Cupressaceae) são relatadas apenas para este objetivo.

316

CAPÍTULO 5. ETNOBOTÂNICA
Tabela 5.9: Categorias e número de taxa por cada categoria, número de subcategorias, subcategorias e
número de taxa por cada subcategoria.

Categorias (taxa)

Número de
subcategorias

Subcategorias (taxa)

Digestivo (54)

21

Circulatório (37)

14

Urinário (34)

6

Dermatológico (28)

22

Respiratório (27)

14

Neurológico (15)
Reprodutor (12)
Esqueleto e
músculos (11)
Oftalmológico (1)
Outra (13)

3
3
3

apetite (2), cólicas (2), dor de barriga (2), dor de dentes (2), diarreia
(6), digestão (20), desinfetante do sistema digestivo (1), enterite
(3), espasmos (1), estômago (21), flatulência (1), fígado (19),
hemorroidas (7), hepatite (1), higiene oral (3), infeção da boca (4),
intestinos (14), obstipação (8), parasitas (6), úlceras (2) e vesícula
(2)
ácido úrico (5), anemia (1), circulação (2), colesterol (17), coração
(7), diabetes (14), estimular a circulação (2), frieiras (2), gota (4),
hemorragias (1), purificador do sangue (12), sangue (1), tensão
arterial (12) e ureia (2)
bexiga (10), diurético (22), infeção urinária (12), pedra nos rins (2),
rins (13) e vias urinárias (7)
alergia cutânea (1), assaduras (1), borbulhas (2), cabelo (1), calos
(1), cicatrizante (4), cobrelo (3), cortes (2), feridas (19), feridas nos
lábios (1), fortalecer o cabelo (1), furúnculos (6), herpes (1),
impigens (1), infeção da pele (6), parar sangue (1), pele (1), picadas
de insetos (4), psoríase (1), queda de cabelo (1), queimaduras (2) e
verrugas (2)
asma (2), bronquite (7), catarro (1), constipação (12), dificuldades
respiratórias (3), falta de ar (1), garganta (7), gripe (3), rouquidão
(4), sarampo (1), sinusite (1), tosse (15), tosse convulsa (1) e voz (1)
antidepressivo (1), calmante (14) e dor de cabeça (2)
higiene íntima (3), infeção ginecológica (10) e próstata (8)
mineralizante (3), osteoporose (1) e reumatismo (9)

2
7

inflamações (1) e olhos (1)
afrodisíaco (1), anticancerígeno (3), anti-inflamatório (1), dor de
ouvidos (4), emagrecer (1), febre (2) e papeira (1)

Os informantes referem 28 plantas na categoria dermatológico, para a qual a administração é
fundamentalmente externa. Os taxa com maior quantidade de usos pertencem à família Malvaceae (39 cada),
seguindo-se o Senecio serpens (37) e Aloe vera (35). Neste grupo existem 22 subcategorias onde, por exemplo,
as feridas são tratadas com 19 plantas diferentes e, especificamente, as feridas nos lábios por uma planta.
Quatro plantas são mencionadas apenas nesta categoria: Tuberaria lignosa (Cistaceae), Euphorbia characias
(Euphorbiaceae), Prunella vulgaris (Lamiaceae (Labiatae)) e Myrtus communis (Myrtaceae). Só a família
Cistaceae integra este grupo e as duas últimas espécies não são atualmente utilizadas.
Os informantes consideram 27 plantas medicinais adequadas ao tratamento de problemas
respiratórios, em que as três com mais usos reportados são: Eucalyptus globulus (75), Citrus limon (74) e Daucus
carota subsp. sativus (70). Há oito taxa citados exclusivamente nesta categoria (Gomphrena globosa, Brassica
napus, Opuntia maxima, Ecballium elaterium, Mentha pulegium, Thymus sylvestris, Malus domestica e Vitis
vinifera subsp. sylvestris), que pertencem a sete famílias, três das quais também exclusivas (Amaranthaceae,
Cactaceae e Vitaceae). Metade destas oito plantas medicinais são preparadas em xarope e seis delas não se
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utilizam atualmente (Gomphrena globosa, Opuntia maxima, Ecballium elaterium, Mentha pulegium, Malus
domestica e Vitis vinifera subsp. sylvestris).
A categoria neurológico possui 15 plantas medicinais, onde Tilia cordata (63), Aloysia citrodora (44) e
Melissa officinalis (33) têm maior quantidade de usos. Três espécies são usadas apenas nesta categoria
(Lactuca sativa, Origanum virens e Valeriana officinalis), assim como uma família botânica (Valerianaceae). A
grande maioria das plantas deste grupo é usada como calmante, utilizando-se a mesma preparação e
administração.
Na categoria reprodutor são referidos 12 taxa pertencentes a nove famílias (Apiaceae (Umbelliferae),
Cucurbitaceae, Equisetaceae, Fabaceae (Leguminosae), Juglandaceae, Malvaceae, Poaceae (Gramineae),
Rutaceae e Urticaceae). As espécies que integram a família Malvaceae, com 38 usos cada, a Parietaria judaica,
com 14, e as espécies da família Equisetaceae, com 12 usos cada, são as mais citadas. Esta é a única categoria
onde são referidos problemas de saúde exclusivamente femininos ou masculinos.
Os informantes indicam 11 taxa relacionados com o esqueleto e os músculos, dos quais Tamus
communis, Fraxinus angustifolia e Allium sativum são que os apresentam um maior número de usos, 43, nove e
sete, respetivamente. É interessante notar que, embora menos usados hoje em dia, o Tamus communis,
Hordeum vulgare e Atropa belladonna pertencem apenas a este grupo e, consequentemente, a família
Dioscoreaceae também.
Para usos oftalmológicos é somente mencionado o género Rosa, com 36 usos reportados, exclusivo
desta categoria e, como tal, as pétalas só são mencionadas aqui.
Por fim, a décima categoria, outra, possui 13 plantas que também fazem parte das nove categorias
anteriores, possui ainda sete subcategorias (afrodisíaco, anticancerígeno, anti-inflamatório, dor de ouvidos,
emagrecer, febre e papeira), mais gerais, que não são integráveis nos grupos anteriores.
Aproximadamente 21.74% das famílias e cerca de 44.76% dos taxa são citados somente numa das
categorias.
Na Tabela 5.10 estão indicados alguns dados importantes por cada categoria, nomeadamente o
número de taxa, a incidência, o número de usos, o fator de consenso (FC) e a importância medicinal. Pela
análise da tabela verifica-se que FC varia entre 0.69 para a categoria outra e 1.00 para a categoria
oftalmológica.
Tabela 5.10: Fator de consenso (FC) e importância medicinal (IM) das plantas medicinais, por categoria.

a

Categoria de doença

Número de
taxa (nt)a

Incidência
(%)b

Número de usos
reportados (nu)

Fator de
consenso (FC)c

Importância
medicinal (IM)d

Digestivo
Circulatório
Urinário
Dermatológico
Respiratório
Neurológico
Reprodutor
Esqueleto e músculos
Oftalmológico
Outra

54
37
34
28
27
15
12
11
1
13

51.43
35.24
32.38
26.67
25.71
14.29
11.43
10.48
0.95
12.38

659
278
483
427
375
254
169
87
36
40

0.92
0.87
0.93
0.94
0.93
0.94
0.93
0.88
1.00
0.69

12.20
7.51
14.21
15.25
13.89
16.93
14.08
7.91
36.00
3.08

Um taxon pode ser listado em várias categorias de doença; b percentagem sobre o total dos 105 taxa; c FC = (nu –nt)/(nu −1); d IM= nu /nt.
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De seguida, nas Tabelas 5.11 e 5.12 e nas Figuras 5.8 e 5.9, estão destacados alguns taxa. Na primeira
tabela estão indicados os 15 taxa com maior número de usos, assim como de IC. Verifica-se que estas 15
plantas medicinais, que correspondem a cerca de 14% do total, perfazem aproximadamente 50% dos usos
expressos na Tabela 5.8. As 15 plantas medicinais com IC mais elevado estão representadas na Figura 5.8, onde
cada padrão representa uma das 10 categorias de doenças. De acordo com a Tabela 5.8, o IC varia desde 0.04,
para os taxa mencionados apenas por três informantes com unicamente três usos reportados (Leucanthemum
sylvaticum, Opuntia maxima, Phyllanthus niruri, Phaseolus vulgaris, Ulex airensis, Ulex jussiaei, Ulex minor var.
lusitanicus, Prunella vulgaris, Oxalis pes-caprae, Fumaria spp., Hordeum vulgare e Valeriana officinalis), e 2.15,
para a Lavatera cretica, Malva hispanica e Malva sylvestris. Os valores baixos de IC, segundo T. Tuttolomondo et
al. ([TLL+14]), indicam que a população local tem pouca confiança nessas plantas para o tratamento de
determinadas patologias, ou demonstram uma perda significativa do conhecimento tradicional dessas plantas
medicinais. Apenas três das plantas com um IC igual a 0.04 são usadas atualmente (Leucanthemum sylvaticum,
Phyllanthus niruri e Phaseolus vulgaris).
Tabela 5.11: Taxa com mais usos reportados.

a

Taxa

Ua

NIb

Número de
subcategorias

ICc

Categoria de doença (por ordem
decrescente)

Lavatera cretica

168

73

14

2.15

Malva hispanica

168

73

14

2.15

Malva sylvestris

168

73

14

2.15

Melissa officinalis
Citrus limon

101
100

71
75

8
11

1.29
1.28

Zea mays

78

64

8

1.00

Eucalyptus globulus
Hypericum perforatum
Aloysia citrodora
Daucus carota subsp. sativus
Tilia cordata

77
76
75
72
69

66
58
61
71
64

6
8
4
3
4

0.99
0.97
0.96
0.92
0.88

Equisetum arvense

64

40

15

0.82

Equisetum telmateia

64

40

15

0.82

Parietaria judaica

61

34

9

0.78

Geranium purpureum

58

39

10

0.74

Urinário, dermatológico, reprodutor, digestivo, respiratório
Urinário, dermatológico, reprodutor, digestivo, respiratório
Urinário, dermatológico, reprodutor, digestivo, respiratório
Digestivo, neurológico, urinário
Respiratório, digestivo, circulatório, outra, neurológico
Urinário, reprodutor, circulatório,
esqueleto e músculos
Respiratório, dermatológico
Digestivo, urinário, circulatório
Neurológico, digestivo
Respiratório, digestivo
Neurológico, circulatório, digestivo
Urinário, reprodutor, circulatório,
digestivo, esqueleto e músculos
Urinário, reprodutor, circulatório,
digestivo, esqueleto e músculos
Urinário, reprodutor, dermatológico, digestivo
Digestivo, urinário, circulatório,
outra

U: número de usos; b NI: número de informantes que referiram o taxon; c IC=U/N.
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Geranium purpureum
Parietaria judaica
Equisetum telmateia

Digestivo

Equisetum arvense

Circulatório

Tilia cordata

Taxa

Daucus carota sativus

Urinário

Aloysia citrodora

Dermatológico

Hypericum perforatum
Eucalyptus globulus

Respiratório

Zea mays

Neurológico

Citrus limon

Reprodutor

Melissa officinalis

Esqueleto e músculos

Malva sylvestris
Malva hispanica

Oftalmológico

Lavatera cretica

Outra
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

IC
Figura 5.8: Taxa com índice cultural mais elevado.
Algumas espécies são referidas no tratamento de um grande número de doenças, tal como se observa
na Tabela 5.12, onde estão registadas as plantas medicinais que integram um maior número de diferentes
subcategorias. É interessante verificar que seis destas 14 plantas não integram a Tabela 5.11, ou seja, estão
indicadas em mais subcategorias, mas não são as mais citadas. Estas 14 plantas correspondem a
aproximadamente 37.64% dos usos reportados.
Tabela 5.12: Taxa com mais subcategorias diferentes.
Taxa

Ua

NIb

Número de
subcategorias

ICc

Categoria de doença (por ordem
decrescente)

Allium sativum

46

34

15

0.59

Equisetum arvense

64

40

15

0.82

Equisetum telmateia

64

40

15

0.82

Pterospartum tridentatum

44

30

15

0.56

Lavatera cretica

168

73

14

2.15

Malva hispanica

168

73

14

2.15

Malva sylvestris

168

73

14

2.15

Dermatológico, circulatório, esqueleto e músculos, digestivo,
outra
Urinário, reprodutor, circulatório,
digestivo, esqueleto e músculos
Urinário, reprodutor, circulatório,
digestivo, esqueleto e músculos
Circulatório, digestivo, urinário,
neurológico, respiratório, reprodutor
Urinário, dermatológico, reprodutor, digestivo, respiratório
Urinário, dermatológico, reprodutor, digestivo, respiratório
Urinário, dermatológico, reprodutor, digestivo, respiratório
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Juglans regia

38

28

12

0.49

Fraxinus angustifolia

32

18

11

0.41

Citrus limon

100

75

11

1.28

Geranium purpureum

58

39

10

0.74

Linum usitatissimum

22

14

10

0.28

Parietaria judaica

61

34

9

0.78

Urtica membranacea

24

14

9

0.31

Dermatológico, circulatório, reprodutor, urinário, digestivo
Circulatório, esqueleto e músculos,
urinário, digestivo
Respiratório, digestivo, circulatório, outra, neurológico
Digestivo, urinário, circulatório,
outra
Respiratório, outra, digestivo, dermatológico
Urinário, reprodutor, dermatológico, digestivo
Circulatório, esqueleto e músculos,
urinário, outra

U: número de usos; b NI: número de informantes que referiram o taxon; c IC=U/N.

Na Figura 5.9 estão representados os taxa com valor mais elevado de RNI (RNI=NI/N), destacando-se o
Citrus limon, na medida em que foi mencionado por 75 informantes, seguido de Lavatera cretica, Malva
hispanica, Malva sylvestris, Daucus carota subsp. sativus e Melissa officinalis, todos referidos na Tabela 5.11.

Tamus communis

0.55

Olea europaea europaea

0.56

Citrus sinensis

0.60

Prunus avium

0.68

Hypericum perforatum

0.74

Taxa

Aloysia citrodora

0.78

Tilia cordata

0.82

Zea mays

0.82

Eucalyptus globulus

0.85

Melissa officinalis

0.91

Daucus carota sativus

0.91

Malva sylvestris

0.94

Malva hispanica

0.94

Lavatera cretica

0.94

Citrus limon

0.96

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

RNI
Figura 5.9: Taxa com RNI mais elevado.
Com os dados coligidos, tal como no estudo anterior, calcularam-se os índices etnobotânicos e alguns
indicadores estatísticos, tendo-se obtido os resultados seguintes:
 O número médio de plantas referido por informante é de aproximadamente 26.68.
 O número médio de usos referido por informante é igual a 36.
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O número médio de usos referido por taxon é de aproximadamente de 26.74.
O número médio de diferentes nomes vulgares por taxon é cerca de 2.9.
Cerca de 20% das plantas, 20, foram citadas por 50% ou mais dos entrevistados.
A riqueza etnobotânica, R, que corresponde ao número de taxa citados em cada estudo
etnobotânico ([Beg96]), é igual a 105.
A razão entre o número de plantas medicinais e o número de informantes (R/NI) é de aproximadamente 1.35.
A diversidade etnobotânica obtida pelo índice de Shannon-Wiener, H = − ∑(), é de aproximadamente 4.04.
A equitabilidade, E = H/Hmax, onde Hmax =  (R), é de aproximadamente 0.87.
O FC, como referido anteriormente, varia entre 0.69 para a categoria outra e 1.00 para a categoria
oftalmológico. O valor médio para todas as categorias de doenças é cerca de 0.90.
O índice de etnobotanicidade, IE, razão entre as plantas úteis de uma dada região e a sua flora (757
taxa), é de aproximadamente 8.98%. Para este cálculo não foram tidos em conta os 37 taxa
registados na Tabela 5.8 e que não integram o elenco florístico.

O tratamento quantitativo dos dados coligidos, durante as entrevistas, permite fazer comparações
com outros estudos análogos. Neste contexto, apresenta-se a Tabela 5.13 que mostra alguns indicadores
quantitativos obtidos em estudos etnobotânicos realizados em 13 regiões do Mediterrâneo, incluindo este
estudo.
Tabela 5.13: Comparação de resultados em estudos etnofarmacológicos realizados em várias regiões
mediterrânicas.
Região

Referências

Na

Rb

Fc

R/N

Hd

Ee

IEf

FCg

Montseny, Espanha

M.A. Bonet e J.
Vallès em 2003
([BV03])
J.S. Camejo-Rodrigues et al. em 2003
([C-RAB+03])
L. Carvalho em 2006
([Car06])
S. Akerreta et al. em
2007 ([ACC07])
J.M. Neves et al. em
2009 ([NMM+09])
M. Parada et al. em
2009 ([PCB+09])
R.Y. Cavero et al. em
2011 ([CAC11])
E. Carrió e J. Vallès
em 2012 ([CV12])
T. Tuttolomondo et
al. em 2014
([TLL+14])
G. Menendez-Bace-

172

351

89

2.04

-

-

23.40

0.91

45

150

-

3.33

4.59

0.90

23.10

0.85

54

104

43

1.93

4.35

0.94

16.00

-

88

92

-

1.05

3.86

0.85

5.05

0.65

46

88

42

1.91

-

-

16.00

0.48

178

335

80

1.88

-

-

19.14

0.91

276

198

60

0.72

-

-

-

0.86

42

121

64

2.88

-

-

-

0.71

226

90

44

0.40

3.36

0.74

6.92

0.54 -0.94

207

139

58

0.67

-

0.67

12.30

-

Serra de São
Mamede, Portugal
Alentejo, Portugal
Pireneus Ocidentais,
Espanha
Trás-os-Montes,
Portugal
Alt Empordà,
Espanha
Navarra Central,
Espanha
Leste de Maiorca,
Ilhas Baleares
Parque Regional
Nebrodi, Sicília,
Itália
País Basco, Espanha
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Bozyazı, Turquia
Monte Hérmon,
Líbano
PPSM, Portugal
a
f
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ta et al. em 2014
([M-BA-MM+14])
S.A. Sargin em 2015
([Sar15])
S. Baydoun et al. em
2015 ([BLH+15])
Estudo presente
b

178

159

55

0.89

-

-

-

0.11-0.74

53

124

42

2.34

-

-

-

0.66-0.94

78

105

46

1.35

4.04

0.87

8.98

c

d

0.90
e

N: número total de informantes; R: riqueza etnobotânica; F: número de famílias; H: diversidade etnobotânica; E: equitabilidade;
IE: índice de etnobotanicidade; g FC = (nu –nt)/(nu −1).

Ao compararem-se os valores obtidos com os dos restantes estudos da tabela anterior, verifica-se que,
em termos de riqueza etnobotânica, R, existem quatro estudos com valores inferiores ao da Serra de
Montejunto. Contudo, este corresponde ao segundo melhor valor para Portugal.
Relativamente à diversidade etnobotânica, H, que é de aproximadamente 4.04, quando comparada
com o mesmo índice dos outros estudos disponíveis, concluíu-se que, nesta área, existe uma diversidade
etnobotânica considerável.
No que respeita à equitabilidade, obteve-se um valor de 0.87, que corresponde ao terceiro mais alto da
tabela, que confirma a diversidade de usos medicinais tradicionais pelos informantes.
O valor do índice de etnobotanicidade, que relaciona etnoflora medicinal com a flora local, é de
aproximadamente 8.98% correspondendo apenas ao sétimo valor da tabela, onde menos de um décimo da
flora é usado atualmente devido às suas características medicinais.
Os valores obtidos para o FC variam entre 0.69 para a categoria outra e 1.00 para a categoria
oftalmológico. O valor médio é de cerca de 0.90, semelhante aos valores mais elevados registados para os
outros estudos, facto que denuncia um elevado grau de consenso entre os informantes.
Com esta análise dos dados fornecidos nas entrevistas, verifica-se que o conhecimento popular sobre
plantas medicinais ainda está vivo na região estudada, mas com tendência a perder-se.

5.5 Considerações Finais
Estes dois estudos, geral e medicinal, assumem grande importância, pois são os primeiros que se
conhecem para o território, permitindo a elaboração de dois catálogos de etnoflora, um dos usos gerais
tradicionais, com 216 taxa (Tabela 5.3), e outro dos usos medicinais tradicionais, com 105 taxa (Tabela 5.8). Os
dados recolhidos através das entrevistas, realizadas em 2014, foram analisados e permitiram avaliar o
conhecimento etnobotânico da população local, no que se refere aos dois grupos de usos. A Tabela 5.14
sintetiza os principais resultados dos dois estudos.
Os resultados da tabela evidenciam bem a importância do uso das plantas para a área de estudo. Os
valores obtidos para a riqueza etnobotânica são significativos, assim como os três últimos grupos de valores da
tabela. Todavia, a transmissão deste tipo de conhecimento, fundamentalmente de geração em geração, tem
diminuído nos últimos tempos e o abandono do uso de algumas plantas comprova esta tendência. Há 28
plantas (cerca de 12.96% do total) e 19 plantas (18.01% do total) que já não se utilizam hoje em dia para fins
gerais e medicinais, respetivamente. Apesar desta realidade, é possível encontrarem-se pessoas mais jovens,
mas que ainda vivem na zona rural, que dependem do uso de plantas para satisfazer as suas necessidades.
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Tabela 5.14: Resultados dos estudos geral e medicinal realizados na PPSM.
Estudo

Na

Rb

R/N

Fc

Famílias com mais taxa

Famílias com mais usos

Taxa não
usados
atualmente

% de
exóticas

Hd

Ee

IEf

Geral

78

216

2.77

72

26.39

4.91

0.91

21.27

78

105

1.35

46

Rosaceae,
Asteraceae (Compositae),
Fabaceae (Leguminosae)
e Lamiaceae (Labiatae)
Malvaceae,
Lamiaceae (Labiatae),
Rosaceae e
Poaceae (Gramineae)

28

Medicinal

Asteraceae (Compositae),
Fabaceae (Leguminosae),
Lamiaceae (Labiatae) e
Rosaceae
Rosaceae,
Fabaceae (Leguminosae),
Lamiaceae (Labiatae) e
Poaceae (Gramineae)

19

23.81

4.04

0.87

8.98

a

N: número total de informantes; b R: riqueza etnobotânica; c F: número de famílias; d H: diversidade etnobotânica; e E: equitabilidade; f IE:
índice de etnobotanicidade.

Para se manter vivo o conhecimento tradicional do uso das plantas, tanto em termos gerais como
medicinais, são fundamentais estudos desta natureza. A sondagem aos populares da região, permitiu captar
vivências, reavivar memórias, verificar a importância do uso ancestral das plantas, facultando alguns saberes
que, de facto, mal se dominavam. Para não deixar enfraquecer a cadeia de transmissão do conhecimento
popular, deve incentivar-se os mais novos a tomar contacto, preservar e fazer perceber que cada planta é um
pequeno laboratório natural, sustentável, possuindo algumas delas características específicas que importa
conhecer. A Figura 5.10 apresenta cinco taxa medicinais citados pelos informantes.

Figura 5.10: Cinco taxa medicinais citados pelos informantes (da esquerda para a direita e de cima para baixo):
Origanum virens, Arbutus unedo, Borago officinalis, Malva hispanica e Tamus communis.
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Figura 5.11: Papaver rhoeas L..
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Nomes Científicos do Elenco
Florístico
Da flor de janeiro, ninguém enche o celeiro.
(Provérbio popular português)
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A
Acacia dealbata Link
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia mearnsii De Wild.
Acacia melanoxylon R.Br.
Acacia retinodes Schltdl.
Acanthus mollis L.
Acer monspessulanum L.
Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton
Achillea ageratum L.
Achillea millefolium L.
Adiantum capillus-veneris L.
Aegilops geniculata Roth
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.
Agave americana L.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostis curtisii Kerguélen
Agrostis pourretii Willd.
Agrostis stolonifera L.
Aira caryophyllea L.
Aira cupaniana Guss.
Ajuga iva (L.) Schreb.
Allium roseum L.
Allium sphaerocephalon L.
Aloe arborescens Mill.
Aloe vera (L.) Burm.f.
Amaranthus deflexus L.
Amaranthus powellii S.Watson
Amaranthus viridis L.
Ammi majus L.
Ammi visnaga (L.) Lam.
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Anacyclus radiatus Loisel.
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Mill.
Anagallis monelli L.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Anchusa azurea Mill.
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Andryala integrifolia L.
Anemone palmata L.
Anogramma leptophylla (L.) Link
Anthemis arvensis L.
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Anthemis canescens Brot.
Anthyllis vulneraria subsp. maura (Beck) Maire
Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.
Arabis sadina (Samp.) Cout.
Arbutus unedo L.
Arctium minus Bernh.
Arenaria conimbricensis Brot.
Arisarum simorrhinum Durieu
Aristolochia paucinervis Pomel
Aristolochia pistolochia L.
Arrhenatherum album var. album
Arrhenatherum album var. erianthum (Boiss. & Reut.) Romero Zarco
Arrhenatherum elatius subsp. baeticum Romero Zarco
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens
Arum italicum Mill.
Arum maculatum L.
Arundo donax L.
Arundo micrantha Lam.
Asparagus acutifolius L.
Asparagus aphyllus L.
Asperula cynanchica L.
Asphodelus ramosus L.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium billotii F.W.Schultz
Asplenium onopteris L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey.
Asplenium x joncheerei D.E.Mey.
Asplenium adiantum-nigrum L. x Asplenium onopteris L.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Astragalus echinatus Murray
Atropa belladonna L.
Avena barbata Pott ex Link
Avenula sulcata subsp. occidentalis (Gervais) Romero Zarco

B
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Bartsia trixago L.
Bellis perennis L.
Bellis sylvestris Cirillo
Beta vulgaris subsp. cicla (L.) Schübl. & G.Martens
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Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang.
Biarum arundanum Boiss. & Reut.
Bidens aurea (Aiton) Sherff
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Borago officinalis L.
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Briza maxima L.
Briza minor L.
Bromus diandrus Roth
Bromus hordeaceus L.
Bromus lanceolatus Roth
Bromus madritensis L.
Bromus rigidus Roth
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin
Bupleurum gerardi All.
Bupleurum rigidum subsp. paniculatum (Brot.) H.Wolff
Buxus sempervirens L.

C
Calamintha nepeta (L.) Savi
Calamintha sylvatica Bromf.
Calendula arvensis L.
Calendula suffruticosa subsp. lusitanica (Boiss.) Ohle
Calluna vulgaris (L.) Hull
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Campanula rapunculus L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine hirsuta L.
Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl
Carduus lusitanicus subsp. broteroi (Welw. ex Mariz) Devesa & Talavera
Carduus pycnocephalus L.
Carduus tenuiflorus Curtis
Carex caryophyllea Latourr.
Carex distachya Desf.
Carex divulsa Stokes
Carex flacca Schreb.
Carex halleriana Asso
Carex leporina L.
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Carex pendula Huds.
Carlina corymbosa L.
Carlina racemosa L.
Carthamus lanatus L.
Castanea sativa Mill.
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.
Celtica gigantea (Link) F.M.Vásquez & Barkworth
Centaurea africana Lam.
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea melitensis L.
Centaurea pullata L.
Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica (Boiss. & Reut.) Nyman
Centaurium erythraea subsp. grandiflorum (Pers.) Melderis
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerinthe major L.
Ceterach officinarum Willd.
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel.
Chaerophyllum temulum L.
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.
Chamaemelum mixtum (L.) All.
Chamaemelum nobile (L.) All.
Chara vulgaris L.
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
Chenopodium murale L.
Chenopodium vulvaria L.
Chrysanthemum coronarium var. coronarium
Chrysanthemum coronarium var. discolor d’Urv.
Chrysanthemum segetum L.
Cicendia filiformis (L.) Delarbre
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium echinatum (Desf.) DC.
Cirsium filipendulum Lange
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cistus crispus L.
Cistus psilosepalus Sweet
Cistus salviifolius L.
Cistus x incanus L.
Clinopodium vulgare L.
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.
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Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.
Conium maculatum L.
Conopodium majus subsp. marizianum (Samp.) López Udías & Mateo
Convolvulus althaeoides L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker
Coronilla glauca L.
Coronilla juncea L.
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
Crambe hispanica L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crepis foetida L.
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.
Crocus serotinus subsp. salzmannii (Gay) B.Mathew
Crucianella angustifolia L.
Crupina vulgaris Cass.
Cupressus lusitanica Mill.
Cupressus macrocarpa Hartw.
Cupressus sempervirens L.
Cymbalaria muralis Gaertn., B.Mey. & Schreb.
Cynara cardunculus L.
Cynara humilis L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynoglossum clandestinum Desf.
Cynoglossum creticum Mill.
Cynosurus echinatus L.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus longus L.
Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch
Cytisus arboreus subsp. baeticus (Webb) Maire
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.
Cytisus striatus (Hill) Rothm.

D
Dactylis glomerata L.
Dactylis hispanica subsp. hispanica
Dactylis hispanica subsp. lusitanica (Stebbins & Zohary) Rivas Mart. & Izco
Danthonia decumbens (L.) DC.
Daphne gnidium L.
Daucus carota L.
Daucus crinitus Desf.
Daucus muricatus (L.) L.
Delphinium consolida L.
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Delphinium pentagynum Lam.
Dianthus cintranus subsp. barbatus R.Fern. & Franco
Digitalis purpurea L.
Dipsacus fullonum L.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Dorycnium rectum (L.) Ser.
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.

E
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Echium arenarium Guss.
Echium creticum subsp. coincyanum (Laicata) R.Fern.
Echium plantagineum L.
Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link
Echium creticum subsp. coincyanum (Laicata) R.Fern. x Echium tuberculatum Hoffmanns. & Link
Epilobium hirsutum L.
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum
Epilobium tetragonum subsp. tournefortii (Michalet) Rouy & E.G.Camus
Epipactis lusitanica D.Tyteca
Equisetum arvense L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Equisetum telmateia Ehrh.
Erica arborea L.
Erica cinerea L.
Erica lusitanica Rudolphi
Erica scoparia L.
Erica umbellata L.
Erigeron karvinskianus DC.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Erodium malacoides (L.) L’Hér.
Erodium moschatum (L.) L’Hér.
Erodium primulaceum (Lange) Welw. ex Lange
Erophaca baetica (L.) Boiss.
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Eryngium dilatatum Lam.
Eucalyptus globulus Labill.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia characias L.
Euphorbia exigua L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia nicaeensis All.
Euphorbia paniculata subsp. welwitschii (Boiss. & Reut.) Vicens, Molero & C.Blanché
Euphorbia peplus L.
Euphorbia portlandica L.
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Euphorbia pterococca Brot.
Euphorbia segetalis L.

F
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve
Ferula communis L.
Ficus carica L.
Filago lutescens Jord.
Filago pyramidata L.
Foeniculum vulgare Mill.
Fraxinus angustifolia Vahl
Fumaria agraria Lag.
Fumaria bastardii Boreau
Fumaria capreolata L.
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch
Fumaria officinalis L.
Fumaria reuteri Boiss.

G
Gagea lusitanica A.Terracc.
Galactites tomentosa Moench
Galium aparine L.
Galium debile Desv.
Galium lucidum All.
Galium mollugo subsp. erectum Huds. ex Syme
Galium mollugo subsp. mollugo
Galium murale (L.) All.
Galium verrucosum Huds.
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.
Genista tournefortii Spach
Genista triacanthos Brot.
Geranium dissectum L.
Geranium lucidum L.
Geranium molle L.
Geranium purpureum Vill.
Geranium rotundifolium L.
Geum sylvaticum Pourr.
Gladiolus illyricus W.D.J.Koch

H
Halimium ocymoides (Lam.) Willk.
Hedera helix subsp. helix
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Hedera helix subsp. rhizomatifera McAll.
Hedera hibernica (G.Kirchn.) Bean
Helianthemum apenninum (L.) Mill.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Heliotropium europaeum L.
Helleborus foetidus L.
Heracleum sphondylium L.
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Holcus annuus C.A.Mey.
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L.
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
Hyoscyamus albus L.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
Hypericum humifusum L.
Hypericum perfoliatum L.
Hypericum perforatum L.
Hypericum tomentosum L.
Hypochaeris radicata L.

I
Ilex aquifolium L.
Ipomoea indica (Burm.) Merr.
Iris albicans Lange
Iris foetidissima L.
Iris xiphium var. lusitanica (Ker Gawl.) Franco
Iris xiphium var. xiphium

J
Jasione crispa (Pourr.) Samp.
Jasione montana L.
Jasminum fruticans L.
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus hybridus Brot.
Juncus inflexus L.
Juncus rugosus Steud.
Juncus valvatus Link
Juniperus turbinata Guss.
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K
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.
Kickxia spuria subsp. integrifolia (Brot.) R.Fern.
Klasea baetica subsp. lusitanica (Cantó) Cantó & Rivas Mart.
Koeleria vallesiana (Honk.) Gaudin

L
Lactuca serriola L.
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl
Lactuca virosa L.
Lagurus ovatus L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium hybridum Vill.
Lamium purpureum L.
Lathyrus angulatus L.
Lathyrus annuus L.
Lathyrus aphaca L.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus clymenum L.
Lathyrus hirsutus L.
Lathyrus latifolius L.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Lathyrus ochrus (L.) DC.
Lathyrus sativus L.
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula luisieri (Rozeira) Rivas Mart.
Lavatera arborea L.
Lavatera cretica L.
Lavatera olbia L.
Lavatera trimestris L.
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris Finch & P.D.Sell
Leontodon tuberosus L.
Lepidophorum repandum (L.) DC.
Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman
Leucojum autumnale L.
Leuzea conifera (L.) DC.
Limodorum abortivum (L.) Sw.
Linaria amethystea subsp. multipunctata (Brot.) Chater & D.A.Webb
Linaria caesia (Lag. ex Pers.) DC. ex Chav.
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link
Linaria oblongifolia subsp. haenseleri (Boiss. & Reut.) Valdés
Linaria supina (L.) Chaz.
Linum bienne Mill.
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Linum strictum L.
Linum trigynum L.
Lithodora lusitanica (Samp.) Holub
Lobelia urens L.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium rigidum Gaudin
Lonicera etrusca Santi
Lonicera implexa Aiton
Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman
Lonicera periclymenum subsp. periclymenum
Lotus castellanus Boiss. & Reut.
Lotus corniculatus subsp. carpetanus (Laicata) Rivas Mart.
Lotus hispidus Desf. ex DC.
Lupinus luteus L.
Luzula forsteri (Sm.) DC.
Lythrum junceum Banks & Sol.
Lythrum salicaria L.

M
Malva hispanica L.
Malva sylvestris L.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.
Marrubium vulgare L.
Matricaria recutita L.
Medicago arabica (L.) Huds.
Medicago italica (Mill.) Fiori
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Medicago lupulina L.
Medicago minima (L.) L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Medicago x varia Martyn
Melica ciliata subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn.
Melica minuta subsp. arrecta (Kunze) Breistr.
Melilotus elegans Salzm. ex Ser.
Melilotus indicus (L.) All.
Melilotus segetalis (Brot.) Ser.
Melissa officinalis L.
Mentha pulegium L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Mentha x piperita L.
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Mercurialis ambigua L.f.
Mercurialis perennis L.
Merendera montana (L.) Lange
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb.
Misopates calycinum (Lam.) Rothm.
Misopates orontium (L.) Raf.
Molineriella laevis (Brot.) Rouy
Muscari comosum (L.) Mill.
Myoporum laetum G.Forst.
Myosotis discolor subsp. dubia (Arrond.) Blaise
Myrtus communis L.

N
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus obesus Salisb.
Narcissus papyraceus Ker Gawl.
Nepeta tuberosa L.
Nigella damascena L.
Nothobartsia asperrima (Link) Benedí & Herrero

O
Odontitella virgata (Link) Rothm.
Oenanthe crocata L.
Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Hegi
Omphalodes linifolia (L.) Moench
Onobrychis humilis (L.) G.López
Ononis mitissima L.
Ononis pusilla L.
Ononis spinosa subsp. spinosa
Ononis spinosa subsp. australis (Širj.) Greuter & Burdet
Ononis viscosa subsp. breviflora (DC.) Nyman
Ophrys apifera Huds.
Ophrys fusca Link
Ophrys lutea Cav.
Ophrys scolopax Cav.
Ophrys tenthredinifera Willd.
Opuntia maxima Mill.
Orchis italica Poir.
Orchis mascula subsp. mascula
Orchis mascula subsp. olbiensis (Reut. ex Gren.) Asch. & Graebn.
Origanum virens Hoffmanns. & Link
Ornithogalum narbonense L.
Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum (Boiss.) Zahar.
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Ornithogalum pyrenaicum L.
Ornithopus compressus L.
Ornithopus sativus Brot.
Orobanche crenata Forssk.
Orobanche hederae Vaucher ex Duby
Osyris alba L.
Oxalis corniculata L.
Oxalis latifolia Kunth
Oxalis pes-caprae L.

P
Paeonia broteri Boiss. & Reut.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Papaver rhoeas L.
Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Parietaria judaica L.
Paronychia argentea Lam.
Paspalum dilatatum Poir.
Paspalum distichum L.
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phalaris aquatica L.
Phalaris canariensis L.
Phalaris coerulescens Desf.
Phalaris minor Retz.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phleum pratense L.
Phragmites australis subsp. altissimus (Benth.) Clayton
Phyllanthus niruri L.
Physalis peruviana L.
Picris echioides L.
Pimpinella villosa Schousb.
Pinus halepensis Mill.
Pinus pinaster Aiton
Pinus pinea L.
Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
Pistacia lentiscus L.
Pisum sativum L.
Plantago afra L.
Plantago bellardii All.
Plantago coronopus L.
Plantago lagopus L.
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Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago serraria L.
Plantago lanceolata L. x Plantago serraria L.
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa infirma Kunth
Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H.Lindb.
Poa trivialis subsp. trivialis
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonum aviculare L.
Polygonum persicaria L.
Polypodium cambricum L.
Polypodium interjectum Shivas
Polypodium vulgare L.
Polypodium x shivasiae Rothm.
Polypogon maritimus Willd.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus x canadensis Moench
Portulaca oleracea L.
Potentilla reptans L.
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Prunus spinosa L.
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy x Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & B.L.Burtt
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pterospartum tridentatum (L.) Willk.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Pulicaria paludosa Link

Q
Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & C.Sáenz
Quercus coccifera L.
Quercus estremadurensis O.Schwartz
Quercus faginea Lam.
Quercus gaditana F.M.Vázquez, C.Pinto-Gomes & C.Vila-Viçosa
Quercus lusitanica Lam.
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Quercus marianica C.Vicioso
Quercus pyrenaica Willd.
Quercus rivasmartinezii (Capelo & J.C.Costa) Capelo & J.C.Costa
Quercus rotundifolia Lam.
Quercus suber var. occidentalis (Gay) Laguna
Quercus suber var. suber
Quercus x airensis Franco & Vasc.
Quercus x beturica (F.M.Vázquez, A.Coombes, M.Rodriguez-Coombes, S.Ramos & E.Doncel) F.M.Vázquez,
C.Vila-Viçosa, Meireles & C.Pinto-Gomes
Quercus x diegoi F.M.Vázquez, C.Pinto-Gomes, C.Vinagre & C.Vila-Viçosa
Quercus x neomairei A.Camus
Quercus x rosa-pintii C.Vila-Viçosa, F.M.Vázquez, Meireles & C.Pinto-Gomes
Quercus x subandegavensis A.Camus
Quercus broteroi (Cout.) Rivas Mart. & C.Sáenz x Quercus lusitanica Lam.
Quercus estremadurensis O.Schwartz x Quercus faginea Lam.
Quercus faginea Lam. x Quercus lusitanica Lam.

R
Ranunculus bulbosus subsp. aleae (Willk.) Rouy & Foucaud
Ranunculus bullatus L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus ollissiponensis Pers.
Ranunculus parviflorus L.
Ranunculus peltatus Schrank
Ranunculus repens L.
Ranunculus trilobus Desf.
Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus (Lange) Thell.
Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum Rouy & Foucaud
Rapistrum rugosum subsp. rugosum
Reichardia gaditana (Willk.) Samp.
Reichardia intermedia (Sch.Bip.) Samp.
Reichardia picroides (L.) Roth
Reseda luteola L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.
Rhamnus alaternus subsp. alaternus
Rhamnus alaternus subsp. munozgarmendiae Rivas Mart. & J.M.Pizarro
Ridolfia segetum (L.) Moris
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Rosa canina L.
Rosa pouzinii Tratt.
Rosa sempervirens L.
Rosmarinus officinalis L.
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Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Rubia peregrina L.
Rubus ulmifolius Schott
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella subsp. acetosella
Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.) Rech.f.
Rumex conglomeratus Murray
Rumex crispus L.
Rumex intermedius DC.
Rumex papillaris Boiss. & Reut.
Rumex pulcher subsp. woodsii (De Not.) Arcang.
Ruscus aculeatus L.
Ruta chalepensis L.
Ruta montana (L.) L.

S
Salix atrocinerea Brot.
Salix fragilis L.
Salix neotricha Goerz
Salix viminalis L.
Salvia officinalis L.
Salvia sclareoides Brot.
Salvia verbenaca L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba ancistroides (Desf.) Ces.
Sanguisorba hybrida (L.) Font Quer
Sanguisorba minor Scop.
Satureja hortensis L.
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga granulata L.
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. x Saxifraga granulata L.
Scabiosa atropurpurea L.
Scandix pecten-veneris L.
Scilla autumnalis L.
Scilla monophyllos Link
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
Scolymus hispanicus L.
Scorpiurus muricatus L.
Scorpiurus sulcatus L.
Scorpiurus vermiculatus L.
Scrophularia scorodonia L.
Scrophularia sublyrata Brot.
Sedum album L.
Sedum forsterianum Sm.
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Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Selaginella denticulata (L.) Spring
Senecio doronicum subsp. lusitanicus Cout.
Senecio jacobaea L.
Senecio lividus L.
Senecio minutus (Cav.) DC.
Senecio serpens G.D.Rowley
Senecio vulgaris L.
Serapias lingua L.
Serapias parviflora Parl.
Serapias strictiflora Welw. ex Veiga
Sherardia arvensis L.
Sideritis hirsuta L.
Sideritis hyssopifolia L.
Silene colorata Poir.
Silene disticha Willd.
Silene gallica L.
Silene gracilis DC.
Silene latifolia Poir.
Silene longicilia (Brot.) Otth
Silene nocturna L.
Silene scabriflora Brot.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Simethis mattiazzi (Vand.) Sacc.
Sinapis alba subsp. mairei (H.Lindb.) Maire
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium irio L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Smilax aspera var. altissima Moris & De Not
Smilax aspera var. aspera
Smyrnium olusatrum L.
Smyrnium perfoliatum L.
Solanum luteum Mill.
Solanum nigrum L.
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy
Sonchus asper (L.) Hill.
Sonchus oleraceus L.
Spartium junceum L.
Spinacia oleracea L.
Stachys arvensis (L.) L.
Stachys germanica subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout.
Stachys ocymastrum (L.) Briq.
Stachys officinalis (L.) Trevis.
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Stellaria media (L.) Vill.
Succisa pratensis Moench

T
Tamus communis L.
Taraxacum duriense Soest
Teucrium capitatum L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium scorodonia L.
Thalictrum speciosissimum L.
Thapsia minor Hoffmanns. & Link
Thapsia villosa L.
Thymus mastichina (L.) L.
Thymus sylvestris Hoffmanns. & Link
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Torilis arvensis subsp. neglecta (Spreng.) Thell.
Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek
Torilis leptophylla (L.) Recb.f.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Tradescantia fluminensis Vell.
Tragopogon dubius Scop.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium cherleri L.
Trifolium fragiferum L.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.
Trifolium physodes M.Bieb.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium scabrum L.
Trifolium squamosum L.
Trifolium stellatum L.
Trifolium subterraneum L.
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero
Tropaeolum majus L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.
Typha angustifolia L.

U
Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa
Ulex australis subsp. welwitschianus (Planch.) Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa
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Ulex densus Welw. ex Webb
Ulex jussiaei Webb
Ulex minor var. lusitanicus (Webb) C.Vicioso
Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa x Ulex jussiaei Webb
Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa x Ulex minor var. lusitanicus (Webb) C.Vicioso
Ulmus minor Mill.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Urginea maritima (L.) Baker
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt
Urtica dioica L.
Urtica membranacea Poir.

V
Valeriana tuberosa L.
Valerianella discoidea (L.) Loisel.
Velezia rigida L.
Verbascum sinuatum L.
Verbascum virgatum Stokes
Verbena officinalis L.
Veronica persica Poir.
Viburnum tinus L.
Vicia articulata Hornem.
Vicia benghalensis L.
Vicia cracca L.
Vicia disperma DC.
Vicia lutea L.
Vicia parviflora Cav.
Vicia peregina L.
Vicia sativa subsp. cordata (Hoppe) Asch. & Graebn.
Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.
Vicia sativa subsp. sativa
Vicia villosa Roth
Vinca difformis Pourr.
Vinca major L.
Viola arvensis Murray
Viola kitaibeliana Schult.
Viola odorata L.
Viola riviniana Rchb.
Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi
Vulpia geniculata (L.) Link
Vulpia membranacea (L.) Dumort.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Vulpia unilateralis (L.) Stace
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Artigos
Poema da árvore
“As árvores crescem sós. E a sós florescem.
Começam por ser nada. Pouco a pouco
se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo.
Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos,
e deles nascem folhas, e as folhas multiplicam-se.
Depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as flores,
e então crescem as flores, e as flores produzem frutos,
e os frutos dão sementes,
e as sementes preparam novas árvores.”
António Gedeão
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Anotaciones a la diversidad del género Quercus L. (Fagaceae) en
la Estremadura portuguesa.
La diversidad de robles con la que cuenta el territorio portugués se ha puesto de manifiesto en
numerosas aportaciones de los autores lusitanos. Tal vez la obra de referencia para Portugal sea la revisión
de Coutinho, A.X.P. 1888. Os Quercus de Portugal. Coimbra, 76 pp, en la que se da a conocer numerosos
taxones infraespecíficos del género Quercus L., presentes en Portugal de los que se desconocía su
presencia. Más tarde autores peninsulares como: Vicioso, C. 1950. Boletin Instituto Forestal Investig.
Exper. 51: 1-194; Vasconcellos, J.C. & Amaral Franco, J. 1954. Anais Instituto Superior Agronomía, 21: 1135, o Amaral Franco, J. 1990, in Castroviejo, S. Flora Iberica 2: 15-36, ordenaron la nomenclatura y
sistemática del género, poniendo de manifiesto a nivel específico, infraespecífico y de nothotaxones, la
diversidad del genero Quercus en la Península Ibérica.
El estudio combinado de la bibliografía previamente existente sobre híbridos del género Quercus
L., y los materiales colectados en poblaciones de Quercus lusitánica Lam., procedentes de la sierra de
Montejunto (Estremadura, Portugal), nos ha facilitado un resultado significativo en el conocimiento e
incremento de la diversidad de taxones del género Quercus L., en Portugal, al detectarse el híbrido entre
Quercus lusitanica Lam. x Quercus pyrenaica Willd., nothotaxon del que no se tenía conocimiento para la
Ciencia. Estudios recientes (Vázquez, F.M., Ramos, S. &Doncel, E. 2000. International Oak Journal
12:108-117; Vázquez, F.M., Ramos, S., Doncel, E., Coombes, A.J., Rodríguez, M. 2003. International Oak
Journal 14:49-60; Vila-Viçosa, C. 2012. Os carvalhais marcescentes do Centro e Sul de Portugal – Estudo
e Conservação. Universidade de Évora. Évora. 105 p; Vila-Viçosa C., Vázquez FM, Meireles C, PintoGomes C. 2014. Lazaroa. 35 (in press)) aportan novedades y actualizaciones cientificas sobre
nothoespecies que dificilmente no hubieran sido descritas. Sin embargo, la sobrexposicion territorial y
biogeográfica, de las séries de vegetacion que permitan el contacto punctual entre algunos táxones es rara.
El ejemplo paradigmático de Quercus lusitanica Lam., y Quercus pyrenaica Willd., se torna evidente en lo
que es la ocurrencia del Arisaro simhorrini-Quercetum pyrenaica (Pinto-Gomes C., Paiva-Ferreira R.,
Meireles C. 2007. Lazaroa, 28: 67-77) con una etapa serial de Erico scopariae-Quercetum lusitanici
asociada a territorios termomediterránicos y húmedos (Vila-Viçosa, l.c.) del Sector Divisório-Portugués,
mas concretamente en el Distrito Estremeño-Portugués (Rivas-Martínez S. 2007. Itinera Geobotanica,
17:5-436)
El híbrido entre estos dos taxones se caracteriza por la presencia de ramas jóvenes tomentosas
con tricomas fasciculados; yemas provistas de brácteas parduzcas, rendondeadas en el ápice, ciliadas y
tomentosas en el dorso; hojas lobuladas a serradas, con el tercio inferior del limbo entero, de haz
glabrescente con pelos multiestrellados, radiados, y estrellados, el envés densamente tomentoso, donde se
mezclan tricomas fasciculados de radios medios, con tricomas mutiestrellados, radiados, estrellados, y
pelos simples largos, cortos y glandulares principalmente en los nervios principal y secundarios; de
peciolos cortos, que no superan los 9 mm, pubescentes, de porte medio no llega a superar los 6 m de altura
y se trata de ejemplares estériles que no producen frutos.
A este nuevo nothotaxon se le denomina:
Quercus xdiegoi F.M.Vázquez, C.Pinto-Gomes, C.Vinagre & C.Vilaviçosa nothosp. nov. (=Quercus
lusitanica Lam. x Quercus pyrenaica Willd.)
Holotype: Lu: Estremadura (E): Cadaval, Cercal, Sierra de Montejunto, 39º14’20’’N 9º00’29’’W, 12-XI2012, C. Vinagre (HSS 62975, ejemplar superior). Isotype: HSS 62976
Diagnosis:
Arbor mediocris, 4-6 m, cortice rimoso nigricante, ramis griseis pubescentis, ramulis petiolisque
fuscescenti-tomentosis; foliis 3,5-6(7) x 1-3,5(4,2) cm, juvenilibus utrinque tomento denso crasso,
adultis crasgiusculis supra obscure virentibus multistellato-pubescentibus subtus canescenti- et
velutino-tomentosis, ovatis vel obovatis, breviter petiolatis 4-9 mm tomentosis, basi rotundatis,
lobulatis vel serratis, lobis lineari-lanceolatis obtusis vel acutiusculis, inter Quercus lusitanica et
Quercus pyrenaica. Sterilis. Lámina 1.
Etymologia:
Dedicavit ad filium meum (F.M.Vázquez) factum Diego 15-V-2013.
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Descripción:
Árbol de porte medio que no supera los 6 m de altura, de corteza agrietada con tonos negruzcos. Las
ramas maduras glabras, grisáceas, las jóvenes pubescentes, cubiertas de tricomas fasciculados,
grisáceas. Hojas de 3,5-6(7) x 1-3,5(4,2) cm, de ovadas a obovadas, lobuladas a serradas con el ápice
y la base redondeadas, y margen de la base del limbo entero; haz pubescente cuando jóvenes,
glabrescente cuando maduras con tricomas multiestrellados, el envés tomentoso grisáceo, con
numerosos tricomas fasciculados, mezclados por igual con multiestrellados, en los nervio medio y
secundarios con tricomas simples. Peciolo de 4-9 mm, tomentoso. Estéril, carecía de frutos.
(Lámina 1)
Hábitat:
Espacios de influencia oceánica, abrigados, con precipitaciones por encima de los 900 mm anuales,
sobre suelos de origen calcáreo, de textura arcillosa a pedregosos, en bosquetes de alcornocal y
antiguos rebollares, en orientación NW-N.

Clave para diferenciar a Quercus xdiegoi nothosp. nov., de sus parentales
1.- Hojas lobuladas, con abundantes tricomas fasciculados frecuentes en la cara abaxial del limbo. Peciolo
de más de 4 mm ………………………………………………………………………………………..………………………….. 2.
1.- Hojas dentadas, denticuladas a serradas, con abundantes tricomas multiestrellados en la cara abaxial
del limbo. Peciolo de más de 1-4,5 mm ….………………………………………….………….. Q. lusitanica Lam.
2.- Hojas amplias de más de 4,5 cm de longitud, pubescentes en el haz y tomentosas en el envés,
principalmente con tricomas fasciculados en el envés. Peciolo de más de 6 mm …………………….……
……………………………………….…………………………………………………………………..……. Q. pyrenaica Willd.
2.- Hojas medias de 3,5-6(7) cm de longitud, glabrescentes en el haz y tomentosas en el envés,
principalmente con tricomas multiestrellados en el envés. Peciolo de más de 4-9 mm ………………..……
……………………………………………………………………….……………………..…..………. Q. xdiegoi nothosp. nov.
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b6

Lámina 1. Aspecto general de Quercus xdiegoi nothosp. nov.: a: Rama con aportes foliares; b1-b6: diferentes tipos
morfológicos de hoja
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An ethnobotanical study of the plants used in the Protected Landscape of “Serra de
Montejunto” (Portugal)
Vinagre C.1*, Vinagre S.2, Carrilho E.3, Vásquez F.4 and Pinto-Gomes C.5

Abstract
Since ancient times, the human being has been using plants for their benefit, as food,
condiments, drugs and flavors, accumulating knowledge that allowed him to add other
applications, whose memory, in some cases, could reach present time. In order to investigate
the surviving contents of this collective memory, this work reports an ethnobotanical survey
that was carried out in 2014 in the Protected Landscape of “Serra de Montejunto”, a
Portuguese protected area in the western part of the Iberian Peninsula, which comprises
approximately 5000 ha. Working with 78 informants, we obtained data on 216 useful plants,
belonging to 74 botanical families. Local uses were identified and grouped into the following
categories: medicinal, aromatic, food, ornamental, combustible, diversion, construction,
fertilizer, tools and articles and other uses.

Keywords: Ethnobotany; plant uses; Protected Landscape of “Serra de Montejunto”;
Portugal; quantitative ethnobotany.

Introduction
For a long time, plants have represented a very important role for humanity (Morales
1996). The study of useful European plants dates back to ancient Greek times (Pardo-deSantayana et al. 2013).
The scientific area dedicated to the relationship between man and the use of plants is
called ethnobotany (Camejo-Rodrigues 2007). Therefore, ethnobotany deals directly with the
interrelationship between people and plants, including all forms of perception and
appropriation of plant resources (Albuquerque 2005).
There are many ethnobotanical studies that have been conducted all over the world;
however, in Portugal, ethnobotanical scientific research started after 2000, with a project for
1
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the current Portuguese Institute for Nature Conservation and Forestry titled "Aromatic and/or
medicinal plants in the National Network of Protected Areas" (Camejo-Rodrigues et al.
2003). The Protected Landscape of “Serra de Montejunto” was not the subject of the inner
project; therefore, to date, there have been no studies done in this area.
This work was conducted in a Portuguese protected area, globally named “Serra de
Montejunto”, created in 1999, due to its natural vegetation of national importance. This
territory, with important biophysical characteristics resulting from its unique geography, is
located in the western part of the Iberian Peninsula (Portugal). It occupies approximately
5,000 ha, is limited by the Cadaval municipality (East) and the Alenquer municipality (West),
and is in the Lisbon District (see Figure 1).
This study was conducted in order to fulfil the following objectives (Novais et al.
2004): to conduct ethnobotanical interviews to obtain information about the plants used in the
region, their local Portuguese names, their popular uses, conditions (fresh or dried), if it is
actually used (yes or no) and parts of the plant used; to characterize the local population who
still have this kind of information; and to analyze the information and contrast the results
with previous works (Carvalho 2005, Carvalho 2006, Ferreira 2010). We also intended to
elaborate on an ethnoflora catalog, including uses and applications, in order to characterize
the knowledge about the plants.

Figure 1. Location of the study area in Portugal.

Territory Studied and Methodology
Territory Studied
The “Serra de Montejunto” has been a protected regional landscape since 1999
(Decreto N.º 11/99, 22 July), is comprised of 4897.39 ha, and stretches over 15 km with a
northeast (NE) - southwest (SW) orientation, reaching a maximum altitude approximately of
666 m.
This massif is a large anticline that rises abruptly about 500 m above the “Rio Tejo”
basin in a SW extension of the “Serra dos Candeeiros”. In it, mainly limestone is represented,
but other types of rocks, such as sedimentary or volcanic, are also represented, with ages
from the Middle Jurassic to the Cretaceous (Crispim 2008).
In a biogeographic context, according to (Costa et al. 1998, Rivas-Martínez 2007),
this territory is a part of the Dividing Portuguese Sector integrated into the inner
Mediterranean

Region.

According

to

the

Rivas-Martinez

Worldwide

Bioclimatic

Classification (Rivas-Martínez et al. 2011) and following the Monteiro-Henriques maps
(Monteiro-Henriques 2010), the studied area is situated in the Mediterranean bioclimate, with
a thermo to mesomediterranean thermotype and subhumid to humid ombrotype. These
characteristics allow the existence of a great diversity of vegetation, whose plants were and
still are largely used by local populations.
People tend to be strongly dependent on the landscape and natural environment in
which they live and work (Carvalho & Morales 2013). The ethnobotanical study absence in
this region led us to gather information about useful plants and their applications and
benefits. We wanted to avoid the loss of local knowledge and tradition, which occurs more
and more rapidly nowadays. In this work, we focused only on the general uses of plants.

Methodology
All information was obtained through ethnobotanical semi-structured interviews,
developed as informal and oriented conversations, so that all interviewees reported on the
same subjects. In order to identify the plants, field walks were conducted with informants, or
they were presented with portfolios with photographs produced by the authors.
The informants were people that currently or previously lived in the protected area.
They were selected from people who knew of many popular uses in the region, from several
representative zones in the study area. It is important to note that most of the informants were
indicated by other local people as having the most knowledge on this subject. Whenever

possible, more than one interview session was carried out to complete the information already
obtained.
Seventy-eight people were interviewed: 55 were women, representing approximately
70% of interviewees. The age of the informants varied between 19 and 94 years (mean age:
68 years, approximately): almost 50% were retired. In 50 informants, none were scientifically
literate: most had not gone beyond primary school, and some never went to school at all.
Regarding the others, only four obtained a higher education.
All interviewees acquired knowledge about plant uses through oral transmissions,
most often from their parents or other relatives, but they used more than one source such as
books (22), television, radio or the internet (20) and personal experience (45).
The information obtained in the interviews was about wild or cultivated plants, which
were obtained by themselves or their family, and never was obtained via purchased plants.
The data collected for each of the plants were analyzed and grouped into the following ten
categories:
•

Medicinal – plants used for medicinal purposes like treatment of various diseases,
based on the body systems;

•

Aromatic – plants used to flavor food and houses;

•

Food – plants eaten fresh or used in the preparation of products for household
consumption;

•

Ornamental – plants used mainly in the decoration of houses, gardens and religious
events;

•

Combustible – plants used for firewood to ignite and sustain a fire, namely cooking
and heating;

•

Diversion – plants used for entertainment;

•

Construction – plants used in building structures and furniture;

•

Fertilizer – plants used in agricultural production;

•

Tools and articles – plants used in manufacturing handicrafts and agricultural and
domestic tools;

•

Other – plants used in other contexts not covered in previous categories.

Plants were identified using the following literature: (Coutinho 1939, Franco 1971,
1984, Franco & Rocha-Afonso 1994, 1998, 2003, Valdés et al. 1987, Castroviejo et al. 1986,
1990, 1993, 1997–2001, 2003, 2005, 2007–2010, 2012–2014, Rivas-Martínez et al. 2002,
Costa et al. 2012). To compare the existing Portuguese local names, we used (Rocha 1996,

Fernandes & Carvalho 2003, Arias 2006). The nomenclature for plant names was confirmed
using the database of the International Plant Names Index (http://www.ipni.org) and the
online database Plants List (http://www.theplantlist.org).

Results
Fieldwork obtained 216 taxa of ethnoflora used by people from the Protected
Landscape of “Serra de Montejunto”. Table 1 indicates the plants with uses cited by at least
three independent informants, following the reliability criterion of Le Grand and Wondergem
(1987 in Bonet et al. 1999) and Johns et al. (1990 in Bonet et al. 1999), ordained by botanical
families (74) in alphabetical order. For five examples – Cistus, Quercus, Juncus, Fumaria
and Rosa – it was only possible to cite the genus. The other cases identified two or three taxa
with same use-reports. With this study, 635 local Portuguese names were collected and
14,462 use-reports were referred to, which resulted in 671 names because 36 were repeats,
with the population giving the same name for different plants; for example, “pinheirinha”,
“cavalinha”, “tojo”, “hortelã”, “malvas” or “orquídea”.

Table 1. Plants with folk uses reported by at least three informants.

(Table 1 attached)

Next, we present the botanical analyses from Table 1:
•

The botanical families with the most taxa were: Asteraceae (15), Fabaceae (15),
Lamiaceae (15), Rosaceae (15), Poaceae (9), Solanaceae (8), Brassicaceae (7),
Apiaceae (6) and Cucurbitaceae (6);

•

The botanical families with the most frequent use-reports were: Rosaceae (1,986),
Fabaceae (1,097), Lamiaceae (834), Poaceae (797), Rutaceae (659), Solanaceae
(644), Cucurbitaceae (546), Malvaceae (504), Amaryllidaceae (477), Apiaceae
(466) and Pinaceae (452);

•

The plant parts used were: aerial parts, bark, branches, bunches, bulb, corn kernel,
ear, epicarp, husk, flowers, fruit peduncles, fruits, juice, latex, leaves, lemon skin,
mesocarp, olive oil, onion skin, orange skin, pericarp, petals, resin, root, sap, seed

coat, seeds, silk, spark, stalk, stem, tuber, trunk, vinegar, wine, whole plant and
young shoots;
•

Only six taxa were mentioned for use in the dried condition, 91 were used in the
fresh condition, and 119 could be used in the fresh or dried condition;

•

Twenty-eight taxa were only used in the past. All other plants are still used today;

•

The plants were grouped into ten categories (see Figure 2), with 105 taxa being
included in the medicinal category, 81 in the ornamental category, 80 in the food
category, 54 in the diversion category, 48 in the combustible category, 37 in the
aromatic category, 28 in the tools and articles category, 16 in the fertilizer
category, ten in the construction category and 69 in the other category (plants in
contexts not covered in previous categories). It is important to note that most plants
are included in more than one category;
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Figure 2. Distribution of taxa richness in ten categories.
•

The number of subcategories varied between one, in combustible, fertilizer and
construction categories, and 48, in other category, in a total of 100 subcategories.
Several taxa appear more than one time in a category. The Table 2 shows the
number of taxa for each category and subcategories;

Table 2: Number of taxa for each category and subcategories.
Category (taxa)

Number of
subcategories

Subcategories (taxa)

Medicinal (105)

10

Ornamental (81)

10

Food (80)

10

Diversion (54)
Combustible (48)
Aromatic (37)
Tools and articles
(28)

2
1
4
13

Fertilizer (16)
Construction (10)
Other (69)

1
1
48

•

circulatory (37), dermatological (28), digestive (54), neurological (15),
ophthalmological (1), reproductive (12), respiratory (27), skeleton and
muscles (11), urinary (34) and other (13)
bottles decoration (1), bride branches (4), cemetery (3), clothes (1), gardens
(51), interior (63), parties (7), religious (Ascension Day) (10), religious
(church) (22) and religious (processions) (19)
appetizer (10), cakes (1), coagulant (2), decorative (16), drinks (2), food
(69), jam (26), liqueur (23), preserves (3) and to cook prawns (1)
diversion (52) and to suck flowers (2)
combustible (48)
air freshener (9), condiment (29), insecticide (3) and to scare animals (1)
baskets (5), baskets and saddlebags (1), brooms (10), buoys (1), chairs (1),
corks (1), gutters for winepress (1), lids and bungs (1), little bungs for
barrels (1), forks and needles (1), musical instruments (2), to clean houses
(walls and ceilings) (2) and tool handles (8)
fertilizer (16)
construction (10)
base for baking cornbread (1), baskets of cherries and other fruits (1),
beehives (1), carpets (6), clothes (dark colors) (4), contemplation (6),
cosmetic (3), disinfectant (4), evil eye (1), glues (3), grafts (3), hair (5),
hiking (1), mattresses and straw mattresses (3), olive oil lamps (1), prayers
(1), to bleach clothes (on the leaves) (1), to burn in thunderstorms (1), to
burn to give luck (1), to cover potatoes (4), to explore water rods (1), to kill
flies (1), to kill snakes (1), to line baskets (1), to mature other fruits (1), to
move the bread in the oven (1), to pick fruit (1), to protect other cereals (1),
to scare away animals (3), to scare flies (1), to scorch pigs (5), to seal barrels
corks (2), to see the bread baking (bran) (1), to sharpen knives (1), to shuck
corn (4), to wash bottles (1), to wash the face (1), saddles (1), shadow (10),
shadow in the vegetable gardens (1), solvent (1), strings (8), supports for the
vegetable gardens and gardens (2), sticks (1), tasty tea (13), tobacco (2),
witches (1) and wooden prop in middle of clothesline (2)

In the Tables 3 and 4 and the Figure 3, the data concerned to taxa. In the first, we
present the botanical taxa with the most use-reports, in decreasing order. It is seen
that the 14 taxa mentioned (6.5% of the total) correspond to approximately 25.5%
of the total use-reports in the Table 1. The 14 taxa with highest CI are shown in the
Figure 3. According to the Table 3, CI ranges from 0.04, for taxa mentioned only
by three informants and with only three use-reports (Acer monspessulanum L.,
Sonchus oleraceus L., Phyllanthus niruri L., Prunella vulgaris L., Salvia officinalis
L., Ophrys fusca Link and Valeriana officinalis L.), and 4.13 for Olea europaea L.
var. europaea. Note that only four of plants with CI equal to 0.04 are using
nowadays (Acer monspessulanum L., Sonchus oleraceus L., Phyllanthus niruri L.
and Salvia officinalis L.). In the Table 4 we present the botanical taxa with the
most category-reports, in decreasing order;

Table 3. The botanical taxa most frequently cited.
Taxa

Use-reports

Number of

Number of

categories

informants

Olea europaea L. var. europaea

322

6

77

Citrus sinensis (L.) Osbeck

319

6

78

Pinus pinea L.

315

8

77

Citrus limon (L.) Osbeck

312

5

78

Vitis vinifera L.

299

6

76

Zea mays L.

276

6

75

Eucalyptus globulus Labill.

266

6

77

Cucurbita maxima Duchesne

250

4

78

Lycopersicon esculentum Mill.

244

3

78

Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.)

232

3

78

Prunus avium (L.) L.

227

6

78

Prunus cerasus L.

222

3

77

Allium cepa L.

214

4

78

Triticum aestivum L.

195

4

76
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Figure 3. The botanical taxa with the highest CI.
Table 4. The botanical taxa with the most category-reports.

3,50
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Taxa

Use-reports

Number of

Number of

categories

informants

Pinus pinea L.

315

8

77

Calluna vulgaris (L.) Hull.

85

7

67

Quercus coccifera L.

105

7

64

Rosmarinus officinalis L.

175

7

75

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.

85

6

68

Ficus carica L.

168

6

78

Eucalyptus globulus Labill.

266

6

77

Myrtus communis L.

92

6

66

Olea europaea L. var. europaea

322

6

77

Arundo donax L.

140

6

77

Zea mays L.

276

6

75

Prunus avium (L.) L.

227

6

78

Citrus sinensis (L.) Osbeck

319

6

78

Vitis vinifera L.

299

6

76

•

The mean number of plants referred per informant was approximately equal to
110.1;

•

The mean number of use-reports referred per informant was approximately equal to
185.4;

•

The mean number of use-reports referred per taxa was approximately equal to
67.0;

•

The mean number of different local Portuguese names per taxa was approximately
equal to 2.9;

•

More than 10% of all plants (23) were cited by all interviewees, and only nine
plants were cited by three interviewees;

•

One hundred and ten plants were cited by 50% or more of interviewees;

•

Data on quantitative ethnobotany:
ethnobotanical richness (R, number of useful species) (Begossi 1996) was
equal to 216;
ethnobotanical diversity assessed through the Shannon-Wiener index, H =
− ∑(

), where

was the proportion between the number of citations for

each species and the total number of citations (Begossi 1996) was equal
approximately to 4.91;
equitability, E = H/Hmax, where Hmax =

(R) (Begossi 1996) was equal to

0.91;
the cultural index (CI), presented in the Table 1, is given by CI=UR/N, where
UR (use-reports) is the use recorded for every taxa and N is the total number
of informants. This index was used to estimate the cultural significance of
each species, that is to verify, in quantitative terms, to what extent each
species is present in the local culture and in the memory of the inhabitants in
the study (Pardo-de-Santayana et al. 2007);
the ethnobotanicity index (Portères 1970), i.e. the ratio between reported
useful plants and the flora area (expressed as a percentage), cannot be
determined because the flora study was not finished.

Discussion
The four botanical families with the most taxa were Asteraceae (15), Fabaceae (15),
Lamiaceae (15) and Rosaceae (15). This data agrees with other ethnobotanical studies carried
out with this same method in Portugal (Carvalho 2005, Carvalho 2006, Ribeiro et. al. 2000)
and Spain (Raja et al. 1997). This can be explained by the representativeness of these
families in the Mediterranean flora because they include some common plants, and due to the
properties being used in pharmacology, food additives and the traditional consumption of
fruits and seeds.
For categories, Table 1 shows the following:
•

Medicinal category: for approximately half of the plants, medicinal purposes were
reported. From 105 taxa included in this category, 25 only had medicinal uses,
while the remaining were included in other categories. Plants with extensive
medicinal uses were part of 19 families, of which nine had medicinal taxa
(Amaranthaceae, Caryophyllaceae, Dioscoreaceae, Gentianaceae, Linaceae,
Malvaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae and Valerianaceae). The Malvaceae
family was referred by a large number of informants (73). Note also that six of
these taxa were not currently used (Gomphrena globosa L., Ecballium elaterium
(L.) A.Rich., Prunella vulgaris L., Atropa belladonna L., Hyoscyamus albus L.,
Valeriana officinalis L.);

•

Ornamental category: the interviewees reported using 81 plants mainly in the
decoration of houses, gardens and religious events. Some plants required little care
in backyards or in indoor pots. At religious events, they were used in churches, in
processions and on Ascension Day. There were 13 taxa (from nine different
families) cited only in this category and five botanical families were reported only
for this purpose: Aquifoliaceae, Buxaceae, Davalliaceae, Iridaceae and
Passifloraceae;

•

Food category: this is a prominent category of plant use, with 80 taxa used directly
(e.g., food, appetizer, decorative) or in the preparation of products for household
consumption (e.g., coagulant, jam, jelly, liqueur). Of all the plants reported in this
category, 18, which belong to 11 botanical families, were used exclusively for
food, and four (Campanulaceae, Chenopodiaceae, Lythraceae and Portulacaceae)
were only in this category;

•

Diversion category: 54 taxa were reported. There were nine taxa, belong to six
botanical families, cited only in this category, and one of these botanical families
(Tropaeolaceae) was reported only for this purpose. Note that, taking into account
nature entertainment today, this is the category with the most taxa that are not
currently used;

•

Combustible category: 48 taxa were reported for firewood to ignite and sustain a
fire, namely cooking and heating; however, these plants are used less frequently in
cooking. Only one species, Acer monspessulanum L., and consequently one
botanical family (Aceraceae), was included only in this use-category;

•

Aromatic category: 37 taxa were used to flavor food (condiment) and houses (air
freshener), and sometimes as insecticide, and the interviewees reported that they
dried and stored the plants for use all year long. A few plants (five) were
mentioned only in this category (Allium schoenoprasum L., Artemisia dracunculus
L., Calamintha nepeta (L.) Savi, Origanum majorana L. and Salvia officinalis L.);

•

Tools and articles category: 28 plants used in manufacturing handicrafts and
agricultural and domestic tools were mentioned. The uses most often cited for this
purpose were brooms, tool handles and baskets. There were no unique plants in this
category;

•

Fertilizer category: 16 taxa used in agricultural production were mentioned. Three
of these taxa (Cistus spp., Lathyrus spp. and Lupinus luteus L.) were used solely
for this purpose, and are used less frequently today;

•

Construction category: the informants reported ten plants used in building
structures and furniture. They belong to eight botanical families (Cupressaceae,
Fabaceae, Fagaceae, Myrtaceae, Pinaceae, Poaceae, Salicaceae and Ulmaceae),
and there are no unique plants in this category;

•

Other category: there were no unique plants in this category; the 69 plants covered
here were mentioned in previous categories;

•

Approximately 27.0% of botanical families were reported in only one category and
approximately 34.3% of taxa were reported in only one category.

A quantitative data analysis during the interviews was of great importance and
relevance, as it allows us to make macro-scale comparisons; cultural and biological
biodiversity is seriously threatened in many regions of the world (Begossi 1996), as seen in
independent studies using the same methodology (Camejo et al. 2003). Next, we present
Table 5 showing ethnobotanical studies from Portugal, which considered the general
categories of uses of plants (not only medicinal and/or aromatic categories).

Table 5. Comparison of the results of ethnobotanical studies from natural territories of
Portugal.
Region

References

NI

R

H

E

NT/I

Parque Natural de

(Carvalho 2005)

88

364

-

-

4.14

Alentejo

(Carvalho 2006)

54

166

4.84

0.95

3.07

Rio de Onor

(Ferreira 2010)

18

137

-

-

7.6

Serra de Montejunto

Present study

78

215

4.91

0.91

2.76

Montesinho

NI: number of informants, R: ethnobotanical richness, H: ethnobotanical diversity, E:
equitability, NT/I: number of taxa cited per informant

The ethnobotanical richness (R) is the number of taxa reported in each ethnobotanical
study (Begossi 1996). In this study, R is equal to 216.
The ethnobotany diversity obtained (H=4.91) when compared with the same index of
the other available studies and with the value of R allow us to conclude that, in this area,
there is considerable ethnobotanical diversity.

The equitability index range is 0 to 1. This index allows a comparison between the
value found with the application of the Shannon-Wiener index and its maximum value. It
enables the comparison of systems that have very different levels of ethnobotany richness. A
value close to one indicates a high use diversity. In this study, E= 0.91.

Conclusions
The present work allowed us to capture experiences, revive memories, check the
importance of the ancestral use of plants, and provide important knowledge. It also allowed
us to collect information about 216 taxa cited as useful (confirmed by three or more
informants) from the Protected Landscape of “Serra de Montejunto” (Lisbon District,
Portugal), in which studies on the traditional uses of plants are nonexistent. The plants were
distributed among ten use-categories; medicinal uses included the largest number of plant
species.
The botanical families Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae and Poaceae
were those with the greatest species representation. The last four also have a large citation
number. Some taxa are notable for: the number of people who cited them, the number of usereports or the number of different categories, or for the three aspects, such as Citrus sinensis
(L.) Osbeck, Eucalyptus globulus Labill., Olea europaea L. var. europaea, Pinus pinea L.,
Vitis vinifera L. and Zea mays L.
Most plants referred to in this study are still used today; only 28 are no longer
currently used because the population habits have changed. For example, in terms of food,
due to substitution by cultivated species, Campanula rapunculus L., Raphanus raphanistrum
subsp. microcarpus (Lange) Thell., Rapistrum rugosum (L.) All. and Scolymus hispanicus L.
are infrequently consumed. In terms of medicinal uses, due to the purchase of medicinal
products in pharmacies, Atropa belladonna L., Ecballium elaterium (L.) A. Rich.,
Gomphrena globosa L., Hyoscyamus albus L. and Valeriana officinalis L. are also not used.
Regarding fertilizers, Lathyrus spp. and Lupinus luteus L. are no longer used due to new
agricultural techniques. Finally, regarding diversion, Avena barbata Pott ex Link, Cynara
humilis L. and Sedum album L. were replaced by other entertainment sources, as a
consequence of improved economic conditions and technological developments.
In addition to previous changes, we can also refer to some practices or articles that are
used less frequently, namely to sharpen knives, scorch pigs, shuck corn, burn in
thunderstorms, and seal barrel corks, strings, carpets, brooms, furniture, mattresses and straw
mattresses, tobacco, baskets, corks, lids, bungs, buoys and olive oil lamps.

Informants used 671 local names to refer to the 216 useful taxa cataloged. These
names were checked against Portuguese publications that claims to contain all previously
published common plant names (Rocha 1996, Fernandes & Carvalho 2003, Arias 2006). We
found several undocumented local names; for example, “bódanha”, “chucha-moleiros”,
“erva-da-infeção”, “erva-do-betadine”, “flor-do-natal”, “meias-do-cuco”, “responços” and
“tremoço-ratinho”. It is also important to note that some local Portuguese names allude to
their uses such as “cipreste-dos-cemitérios” (ornamental tree) – Cupressus sempervirens L. –
or “erva-das-azeitonas” (aromatic herb) – Calamintha nepeta (L.) Savi – used to decorate
cemeteries and to flavor olives, respectively.
In quantitative terms, by analyzing the ethnobotanical indices (R=216, H=4.91 and
E=0.91) we obtained similar results to other studies carried out in Portugal that considered a
wide range of ethnobotanical uses (Table 5).
We are aware that this study was not exhaustive, but was only a first contribution to
the ethnobotany of this region. It was field research using ethnobotanical methodology to
survey the general uses of plants. More studies like this and those quoted in the introduction
are needed to gather ethnobotanical knowledge, including all kinds of useful plants, in the
various Portuguese regions.
The 78 informants in this study, with a mean age of 68 years and comprising 70%
women, approximately, provided important information to evaluate the knowledge of the
vegetation, as well as how they appropriate and use plants. The transmission of this type of
knowledge from generation to generation is now threatened in this region and may disappear.
Despite this reality, it is possible to find younger people still living in the countryside who
depend on the use of plants to satisfy their needs. For the greater conservation of traditional
knowledge of the use of plants, which can benefit local communities, studies of this nature
are important, so as to encourage younger people to make contact with plants, preserve
knowledge and realize that every plant is a small, natural and sustainable laboratory.
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Cebolinho, cebolinha-miúda, cebolinha-galega
Narciso, mija-burro, narciso-do-barrocal

Aroeira, lentisco-verdadeiro, daroeira

Aipo, aipo-hortense, rabaças, salsa-do-monte
Coentros, coentro, coriandro

Allium schoenoprasum L.
Narcissus papyraceus Ker Gawl.
Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L.

Apiaceae
Apium graveolens L.
Coriandrum sativum L.

Douradinha, doiradinha, erva-de-ouro

Bardana, bardana-ordinária, pegamasso-menor

Estragão, estragão-francês
Macela, marcela, cabecinha-de-marcela, cabecinha-

Artemisia dracunculus L.
Chamaemelum nobile (L.) All.

Gilbardeira, erva-dos-vasculhos, azevinho-menor,
flor-do-natal

Ruscus aculeatus L.

Ceterach officinarum Willd.

Espargo-bravo-maior, corruda-maior, espargueira

Asparagus aphyllus L.

Asteraceae
Arctium minus Bernh.

Piteira, piteira-de-boi, piteira-brava, pita

Asparagaceae
Agave americana L.

Avenca-negra, feto-negro, feto-real

Hera, hera-comum, hera-dos-montes, hera-trepadora

Hedera hibernica (G.Kirchn.) Bean

Aspleniaceae
Asplenium onopteris L.

59

6
19

4

4

48

52

5

20

59

14

Hera, hera-comum, hera-dos-montes, hera-trepadora

14

Azevinho, pica-folha, visqueiro, xardo, zebro

Vinca, pervinca, pervinca-maior, congossa-maior

Apocynaceae
Vinca major L.

78

Aquifoliaceae
Ilex aquifolium L.
Araliaceae
Hedera helix L.

Salsa

Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill

12

18

Canafrecha, férula

Funcho, fiôlho

Ferula communis L.

78

9
72

Cenoura

Foeniculum vulgare Mill.

Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G.
Martens

20
11

Alho, alho-comum

Allium sativum L.

78

59
78

Alho-francês, alho-porro, porros-bravos
Cebola

41

Avenca, avenca-das-fontes, capilária

4

3

Zelha, ácer-de-montpellier, bordo-de-montpellier

Perpétuas-roxas

FCa

Local portuguese names

Amaranthaceae
Gomphrena globosa L.
Amaryllidaceae
Allium ampeloprasum var. porrum (L.) J. Gay
Allium cepa L.

Botanical family, scientific name
Aceraceae
Acer monspessulanum L.
Adiantaceae
Adiantum capillus-veneris L.

0.08
0.24

0.05

0.05

0.62

0.67

0.06

0.26

0.76

0.76

0.18

0.18

1.00

0.15

0.23

1.00

0.12
0.92

0.21

0.26
0.14

1.00

0.76
1.00

0.05

0.53

0.04

RFCb

Aerial part
Aerial part, flower

Flower, root

Bunches

Bunches, whole plant

Bunches, stem, whole
plant
Bunches, fruit, whole
plant

Leaves, whole plant

Bunches, leaves, whole
plant

Bunches, leaves, whole
plant

Bunches, whole plant

Bunches, whole plant

Aerial part

Aerial part, leaves, seeds

Stem

Leaves, root

Leaves, stalk
Aerial part

Branches, bunches,
leaves, trunk, whole plant

Leaves
Bunches

Bulb

Stalk
Bulb, onion skin

Flower

Aerial part, whole plant

Branches, trunk

Part(s) used

Fresh
Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh
Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh
Fresh

Fresh

Fresh
Fresh or dried

Dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Condition

Yes or no
Yes or no

Yes or no

No

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes

Yes or no

No

Yes or no

Yes or no
Yes

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes
Yes or no

No

Yes or no

Yes

Actual use

Medicinal – digestive, circulatory
Diversion – diversion
Aromatic – condiment
Medicinal – digestive, urinary, neurological, other

Ornamental – interior, gardens, religious (church,
processions), cemetery
Ornamental – interior
Diversion – diversion

Ornamental – gardens
Other – strings
Food – food
Ornamental – interior, gardens, religious (church, processions)
Ornamental – interior, gardens, religious (church)
Diversion – diversion
Tools and articles – to clean houses (walls and ceilings)

Ornamental – interior, gardens, parties, religious (processions)
Diversion – diversion
Other – hair, clothes (dark colors)
Ornamental – interior, gardens, parties, religious (processions)
Diversion – diversion
Other – hair, clothes (dark colors)

Ornamental – interior, gardens, religious (church)

Food – decorative
Ornamental – interior, gardens
Diversion – diversion
Tools and articles – brooms

Food – food
Medicinal – urinary
Aromatic – condiment
Food – food, decorative
Medicinal – digestive, respiratory
Aromatic – condiment
Food – food, jam
Diversion – diversion
Other – to sharpen knives, hiking
Medicinal – digestive, urinary
Aromatic – condiment
Food – liqueur
Medicinal – digestive, urinary, reproductive, other
Aromatic – condiment
Food – decorative

Ornamental – interior, gardens, religious (church), cemetery
Combustible – combustible
Fertilizer – fertilizer
Tools and articles – brooms
Other – prayers

Food – food
Medicinal – respiratory, urinary, dermatological , other
Aromatic – condiment
Food – food, preserves, to cook prawns
Other – disinfectant
Medicinal – digestive, circulatory, dermatological , skeleton
and muscles, other
Aromatic – condiment
Food – food
Aromatic – condiment
Ornamental – interior, religious (church)

Medicinal – respiratory

Medicinal – urinary
Ornamental – interior, gardens, bride branches, clothes

Combustible – combustible

Popular use

1.05

82

6
25

8

4

56

0.08
0.32

0.10

0.05

0.72

0.09
0.74

7
58

0.26

1.05

20

0.22
82

0.28

1.37

0.17

0.32

2.97

0.12
1.03

0.23

0.26
0.19

2.17

0.76
2.74

0.05

0.88

0.04

CId

17

22

107

13

25

232

9
80

18

20
15

169

59
214

4

69

3

URc

13

12
11
27

Camomila, margaça, margacinha, matricária

Cardo, cangarinha, cardo-de-ouro, cardo-bordão
Bálsamo
Cardo-leiteiro, cardo-mariano, cardo-de-santa-maria
Serralha, serralha-branca, serralha-macia

Borragem, erva-da-borragem, borago, chupa-mel

Nabo, nabiça, colza

Couve

Bolsa-de-pastor, erva-do-bom-pastor
Saramago, labrêsto, labrêsto-branco, rábano-silvestre

Rabanete, rábano, rábão, rabiças

Matricaria recutita L.

Scolymus hispanicus L.
Senecio serpens G.D.Rowley
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sonchus oleraceus L.
Boraginaceae
Borago officinalis L.

Brassicaceae
Brassica napus L.

Brassica oleracea L.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus (Lange)
Thell.
Raphanus sativus L.

Viburnum tinus L.

Chenopodiaceae
Beta vulgaris subsp. cicla (L.) Schübl. & G. Martens
Beta vulgaris subsp. vulgaris L.
Spinacia oleracea L.
Cistaceae
Cistus spp.
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.

Caryophyllaceae
Paronychia argentea Lam.

16
23
63
5
16

Sargaço, sanganho, estevas
Erva-da-desinfeção, erva-da-infeção, alcar, erva-das-

11

4

19

12

45

45

Acelgas, acelga, celga
Beterraba, beterraba-hortícula, beterraba-forrageira
Espinafre

Erva-prata, erva-dos-unheiros, erva-dos-linheiros,
paroníquia

Folhado, folhado-comum, viburno, laurestim

Madressilva, madressilva-das-boticas, madressilvaesverdeada
Sabugueiro, sabugo, sabugueiro-negro, sabugueiropreto

Lonicera periclymenum L.

Sambucus nigra L.

Madressilva, chucha-moleiros, chucha-mel, chupamel

Madressilva, chucha-moleiros, madressilva-caprina,
chucha-mel, chupa-mel

16

11

Figueira-da-índia, cato-dos-figos-da-índia, figueirada-barbária

Rapôncio, responços, raponços, rapúncio,
campainha-rabanete

4

24
70

75

76

36

21

7

Buxo, buxo-comum, buxeira

Lonicera implexa Aiton

Caprifoliaceae
Lonicera etrusca Santi

Campanulaceae
Campanula rapunculus L.

Buxaceae
Buxus sempervirens L.
Cactaceae
Opuntia maxima Mill.

Rapistrum rugosum (L.) All.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman

Ineixas, aneixas, aneixa
Agrião, agrião-da-água, agrião-das-fontes, agriãodos-rios, mastruço-dos-rios, rabaça-dos-rios

45
40
4
3

Dente-de-leão, leituga-dos-montes, leituga-dosaçores
Margarida-branca, bem-me-quer, margarida-maior

Leontodon taraxacoides Hoppe & Hornsch.

78

7

Alface, alface-hortense

Lactuca sativa L.

Helianthus annuus L.

23
52

60

Cardo-do-coalho, cardo, cardo-coalhador
Alcachofra, alcachofra-brava, alcachofra-de-sãojoão
Girassol, helianto

de-macela
Olhos-de-boi, pampilho, pampilho-de-micão,
malmequer

Cynara cardunculus L.
Cynara humilis L.

Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.

0.06
0.21

0.21
0.29
0.81

0.14

0.05

0.24

0.15

0.58

0.58

0.21

0.14

0.05

0.31
0.90

0.35

0.15
0.14

0.96

0.97

0.17

0.58
0.51
0.05
0.04

0.46

0.27

0.09

1.00

0.09

0.29
0.67

0.77

Branches
Aerial part, leaves

Leaves
Leaves, root
Aerial part, leaves

Aerial part

Whole plant

Bunches, flower, leaves,
trunk, whole plant

Bunches, whole plant

Bunches, flower, whole
plant

Bunches, flower, whole
plant

Leaves

Fruit, latex, leaves, whole
plant

Bunches, whole plant

Leaves
Aerial part

Root

Aerial part, fruit
Leaves

Leaves

Leaves, root

Aerial part, flower, fruit,
leaves

Leaves
Leaves, sap
Aerial part
Leaves

Aerial part, flower

Aerial part, bunches,
leaves

Aerial part, leaves

Bunches, seeds, whole
plant
Leaves

Flower
Flower

Bunches, flower, leaves

Fresh
Fresh or dried

Fresh
Fresh
Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh
Fresh

Fresh

Fresh or dried
Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or dried

Fresh
Fresh
Dried
Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh

Fresh

No
Yes or no

Yes or no
Yes or no
Yes

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

No

Yes or no

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no
Yes or no
Yes
Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes

Yes or no

Yes or no
No

Yes or no

Fertilizer – fertilizer
Medicinal – dermatological

Food – food
Food – food, jam
Food – food

Medicinal – digestive, circulatory

Aromatic – air freshener
Ornamental – interior, gardens
Diversion – to suck flowers
Aromatic – air freshener
Ornamental – interior, gardens
Diversion – to suck flowers
Aromatic – air freshener
Ornamental – interior, gardens
Medicinal – respiratory, urinary, dermatological
Ornamental – interior, gardens, religious (church)
Diversion – diversion
Ornamental – gardens
Other – shadow

Food – food

Medicinal – respiratory
Food – food, jam
Ornamental – gardens

Ornamental – interior, gardens

Food – food, decorative
Ornamental – interior
Food – food
Food – food, cakes

Medicinal – respiratory
Food – food
Medicinal – digestive
Food – food
Other – base for baking cornbread
Medicinal – digestive, urinary, circulatory
Food – food

Medicinal – respiratory, dermatological, other
Food – food
Diversion – diversion
Other – tobacco

Medicinal – circulatory
Ornamental – religious (Ascension Day)
Diversion – diversion
Medicinal – digestive, neurological
Other – hair, tasty tea
Food – food
Medicinal – respiratory, dermatological
Medicinal – circulatory
Food – food

Food – food
Ornamental – interior, gardens
Medicinal – neurological
Food – food, decorative
Medicinal – digestive, urinary

Food – food
Ornamental – religious (Ascension Day)
Diversion – diversion
Food – coagulant
Diversion – diversion

5
16

16
23
63

11

7

21

14

52

52

16

13

6

24
72

37

20
11

81

84

14

45
42
4
3

44

23

10

95

8

23
52

62

0.06
0.21

0.21
0.29
0.81

0.14

0.09

0.27

0.18

0.67

0.67

0.21

0.17

0.08

0.31
0.92

0.47

0.26
0.14

1.04

1.08

0.18

0.58
0.54
0.05
0.04

0.56

0.29

0.13

1.22

0.10

0.29
0.67

0.79

Abóbora, aboboreira

Courgette, aboborinha
Pepino-de-são-gregório, pepineiro-de-são-gregório,
pepineiro-bravo

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.

Cabrinha, feto-dos-carvalhos

Feto, feto-dos-montes, feto-bravo

Davalliaceae
Davallia canariensis (L.) Sm.

Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

24

36

Leite-latrigueira, malateira-maior, trovisco-macho

Euphorbiaceae
Euphorbia characias L.

26

Acácia, mimosa, acácia-dealbata

Urze-das-vassouras, erica

Erica scoparia L.

67

3

Torga, urze, queiroga

Calluna vulgaris (L.) Hull.

64

41

41

43

68

48

63

4

7

39

69
6

78

59
78

0.46

0.04

0.31

0.33

0.86

0.82

0.53

0.53

0.55

0.87

0.62

0.81

0.05

0.09

0.50

0.88
0.08

1.00

0.76
1.00

0.69

0.63

54

0.15

49

0.71

12

55

Quebra-pedra, quebra-pedras, filanto

Medronheiro, ervedeiro, êrvodo

Ericaceae
Arbutus unedo L.

Phyllanthus niruri L.
Fabaceae
Acacia dealbata Link

Pinheirinha, cavalinha, rabo-de-cavalo

Pinheirinha, cavalinha, cavalinha-dos-campos, ervacavalinha, rabo-de-cavalo

Equisetum telmateia Ehrh.

Equisetaceae
Equisetum arvense L.

Bódanha, baganha, norça-preta, uva-de-cão,
arrebenta-boi

Junca, junça, junça-ordinária, junça-longa

Cyperaceae
Cyperus longus L.

Dioscoreaceae
Tamus communis L.

Cipreste, cipreste-comum, cipreste-dos-cemitérios

Zimbro

Cupressus sempervirens L.

Juniperus turbinata Guss.

Cedro, cedro-de-goa, cedro-do-buçaco

Melão, meloeiro
Pepineiro, pepino

Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.

Cupressaceae
Cupressus lusitanica Mill.

Melancia, melancieira

Arroz-dos-telhados, arroz-das-paredes, pinhões-derato, cachos-de-rato
Cato, saião-curto, sempre-vivas, sempre-vivas-dostelhados
Umbigo-de-vénus, conchelos, caracóis-das-paredes,
sobreirinho-dos-telhados, coucelos, conchilros

túberas

Cucurbitaceae
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Sempervivum tectorum L.

Crassulaceae
Sedum album L.

Bunches, trunk, whole
plant

Aerial part

Aerial part, latex

Branches, trunk

Branches, bunches,
leaves, trunk, whole plant

Aerial part, bunches,
fruit, trunk, whole plant

Aerial part

Aerial part

Fruit

Branches, bunches

Bunches, whole plant

Bunches, stem

Fruit

Trunk, whole plant

Branches, bunches, fruit,
trunk, whole plant

Fruit
Fruit

Fruit, seeds

Fruit
Fruit

Fruit

Leaves

Whole plant

Leaves

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or dried

Dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh
Fresh

Fresh or dried

Fresh
Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Yes or no

Yes

Yes or no

No

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes

Yes or no

Yes or no

Yes
No

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

No

Yes or no

No

Ornamental – interior, gardens, parties, religious (church)
Combustible – combustible

Medicinal – dermatological
Tools and articles – brooms
Medicinal – urinary

Medicinal – circulatory
Food – food, jam, liqueur
Ornamental – interior, gardens
Combustible – combustible
Medicinal – circulatory
Ornamental – interior, gardens
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Fertilizer – fertilizer
Tools and articles – brooms, forks and needles
Other – to shuck corn
Fertilizer – fertilizer
Tools and articles – brooms
Other – to shuck corn

Medicinal – digestive, urinary, circulatory, skeleton and
muscles, reproductive
Diversion – diversion
Medicinal – digestive, urinary, circulatory, skeleton and
muscles, reproductive
Diversion – diversion

Medicinal – skeleton and muscles

Fertilizer – fertilizer
Other – baskets of cherries and other fruits, to cover potatoes,
shadow in the vegetable gardens, to scare flies

Ornamental – interior, gardens, religious (church,
processions), cemetery

Ornamental – interior, religious (processions)
Tools and articles – baskets
Other – strings, carpets, to seal barrels corks

Ornamental – interior, gardens, religious (church), bottles
decoration
Combustible – combustible
Construction – construction
Ornamental – gardens
Combustible – combustible
Medicinal – urinary

Medicinal – urinary
Food – food, jam
Food – food, jam
Food – food
Other – cosmetic
Medicinal – digestive, reproductive
Food – food, jam, appetizer
Ornamental –interior
Diversion – diversion
Food – food
Medicinal – respiratory

Diversion – diversion

Ornamental – gardens

Diversion – diversion

48

3

24

29

85

114

65

65

43

114

56

73

4

7

80

69
6

250

73
89

59

49

12

55

0.62

0.04

0.31

0.37

1.09

1.46

0.83

0.83

0.55

1.46

0.72

0.94

0.05

0.09

1.03

0.88
0.08

3.21

0.94
1.14

0.76

0.63

0.15

0.71

5

Chícharo, chícharo-comum, chícharão, arrelique
Cizirão
Tremoceiro, tremoceiro-branco, tremoço, tremoçobranco

Tremoceiro-amarelo, tremocilha, tremocilhaamarela, tremoço-amarelo, tremoço-ratinho
Feijoeiro, feijoeiro-vulgar, feijão

Carqueja, carqueija, carqueijeira

Trevo-de-folhas-estreitas, rabo-de-gato, revomassaroco, vasculho
Tojo

Lathyrus sativus L.
Lathyrus spp.
Lupinus albus L.

Lupinus luteus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Tojo, tojo-durázio

Tojo, tojo-molar, tojo-branco, tojo-gatanho-menor

Faveira, fava

Castanheiro, castanheiro-comum, castanho

Carrasco, carrasqueiro

Azinheira, azinheira-da-bolota-doce, azinho

Carvalhos

Sobreiro, sobro, chaparro

Fel-da-terra, centáurea-comum

Ulex jussiaei Webb

Ulex minor Roth

Vicia faba L.

Fagaceae
Castanea sativa Mill.

Quercus coccifera L.

Quercus rotundifolia Lam.

Quercus spp.

Quercus suber L.

Gentianaceae
Centaurium erythraea Rafn

Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo &
J.C.Costa

Trifolium angustifolium L.

44

Tojo-molar, tojo-gatinho, ranha-lobo, tojo-gatanhomenor

Genista triacanthos Brot.

14

49

46

30

64

76

78

60

60

60

1.00

78

0.18

0.63

0.59

0.38

0.82

0.97

1.00

0.77

0.77

0.77

0.06

0.56

0.40

0.68
0.62
0.95

0.55

0.87

0.46

31

53
48
74

43

68

Giesta, giesta-das-sebes, giesteira-das-sebes

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.

36

Acácia, acácia-de-folhas-longas

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Aerial part

Bark, trunk, whole plant

Branches, bunches, fruit,
trunk, whole plant

Fruit, trunk, whole plant

Branches, leaves, trunk,
whole plant

Fruit, leaves, trunk, whole
plant

Flower, fruit, seed coat,
seeds

Branches, flower, whole
plant

Branches, flower, whole
plant

Branches, flower, whole
plant

Bunches

Aerial part, branches,
flower, trunk

Fruit, pericarp, seeds

Whole plant

Seeds
Whole plant
Seeds, whole plant

Branches

Aerial part, branches,
bunches, flower

Bunches, trunk, whole
plant

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried
Fresh
Dried

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

No

Yes or no

Yes

No

Yes or no
No
Yes or no

No

Yes or no

Fresh or dried

Fresh or dried

Yes or no

Fresh or dried

Medicinal – digestive, circulatory

Food – food, appetizer
Combustible – combustible
Construction – construction
Tools and articles – tool handles
Other – shadow
Medicinal – digestive, circulatory
Ornamental – gardens
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Fertilizer – fertilizer
Tools and articles – tool handles
Other – supports for the vegetable gardens and gardens, to
shuck corn
Ornamental – interior, gardens
Combustible – combustible
Ornamental – interior, gardens
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Combustible – combustible
Tools and articles – baskets, corks, lids and bungs, buoys,
gutters for winepress
Other – beehives

Medicinal – circulatory
Food – food
Medicinal – digestive, respiratory, urinary, circulatory,
neurological, reproductive
Aromatic – condiment
Combustible – combustible
Other – to scorch pigs, tasty tea
Ornamental – interior
Tools and articles – to clean houses (walls and ceilings)
Medicinal – digestive
Combustible – combustible
Fertilizer – fertilizer
Other – to scorch pigs, contemplation, to scare away animals,
carpets
Medicinal – digestive
Combustible – combustible
Fertilizer – fertilizer
Other – to scorch pigs, contemplation, to scare away animals,
carpets
Medicinal – digestive
Combustible – combustible
Fertilizer – fertilizer
Other – to scorch pigs, contemplation, to scare away animals,
carpets
Medicinal – urinary, circulatory, dermatological , skeleton and
muscles
Food – food, appetizer

Construction – construction
Tools and articles – tool handles
Ornamental – interior, gardens, parties, religious (church)
Combustible – combustible
Construction – construction
Tools and articles – tool handles
Medicinal – digestive, urinary, circulatory
Ornamental – interior, religious (processions)
Combustible – combustible
Fertilizer – fertilizer
Tools and articles – brooms
Other – strings, to kill flies
Combustible – combustible
Fertilizer – fertilizer
Other – to scorch pigs
Food – food
Fertilizer – fertilizer
Medicinal – circulatory
Food – food, appetizer
Fertilizer – fertilizer
Fertilizer – fertilizer

15

0.19

0.92

0.60

47

72

0.40

31

1.35

1.22

95

105

1.55

121

1.91

1.55

121

149

1.55

0.09

0.94

1.04

0.40

0.68
0.62
1.08

1.04

1.09

0.62

121

7

73

81

31

53
48
84

81

85

48

74

28

Rosmaninho, rasmono

Erva-cidreira, melissa, limonete, chá-de-frança,
citronela
Hortelã-pimenta, hortelã-apimentada, hortelã

Poejo, poêjo, poejos, hortelã-pimenta-mansa

Hortelã, hortelã-comum, hortelã-verde-dos-açores

Manjericão, manjericão-grande, manjerico-de-folhagrande
Manjerona, manjarona
Orégão, orégão-comum, oregãos, orégos, ourégão

Erva-férrea, prunela, brunela, consolda-menor
Alecrim, alecrim-da-terra, alecrinzeiro

Sálvia, salva, salva-comum, salva-das-boticas
Segurelha, segurelha-anual

Tomilho, sal-da-terra, serpão-do-monte

Loureiro, loureiro-comum, sempreverde, louro

Linho, linho-comum, sementes-de-linhaça

Lavandula luisieri (Rozeira) Rivas Mart.

Melissa officinalis L.

Mentha pulegium L.

Mentha spicata L.

Origanum majorana L.
Origanum virens Hoffmanns. & Link

Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.

Salvia officinalis L.
Satureja hortensis L.

Thymus sylvestris Hoffmans. & Link

Lauraceae
Laurus nobilis L.

Linaceae
Linum usitatissimum L.

Ocimum basilicum L.

Mentha piperita L.

Erva-azeitoneira, erva-das-azeitonas, nêveda
Alfazema, lavanda, lavândula

Lamiaceae
Calamintha nepeta (L.) Savi
Lavandula angustifolia Mill.

14

78

26

3
71

3
75

5
73

15

38

72

33

41
47

63

Junco

Juncaceae
Juncus spp.

78

37

36

36
34

13

58

12
46

Nogueira, nogueira-comum, nogueira-europeia, noz

Lírio, lírio-amarelo-dos-montes, maios-amarelos,
maios
Lírio, maios-roxos

Gladíolos, espadana-dos-montes, espadana-dosmontes-das-folhas-largas
Lírio, lírio-branco
Lírio, lírio-fétido, iris-fétida

Hipericão, pelicão, plicão, milfurada, erva-de-sãojoão, hipiricão-do-gerês, piricão

Bico-de-cegonha, erva-agulha, repimpim
Erva-de-são-roberto, erva-roberta

Juglandaceae
Juglans regia L.

Iris xiphium L. var. xiphium

Iris xiphium Desf. var. lusitanica (Ker Gawl.) Franco

Iris albicans Lange
Iris foetidissima L.

Iridaceae
Gladiolus illyricus W.D.J.Koch

Hipericaceae
Hypericum perforatum L.

Geraniaceae
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Geranium purpureum Vill.

0.18

1.00

0.33

0.04
0.91

0.04
0.96

0.06
0.94

0.36

0.95

0.19

0.49

0.92

0.42

0.53
0.60

0.81

1.00

0.47

0.46

0.46
0.44

0.17

0.74

0.15
0.59

Seeds

Branches, leaves, trunk

Aerial part

Leaves
Aerial part

Leaves
Aerial part, branches,
bunches, flower, trunk,
whole plant

Aerial part
Aerial part

Aerial part, leaves

Aerial part, leaves

Aerial part, leaves

Aerial part, leaves

Aerial part, leaves

Aerial part
Bunches, flower, whole
plant
Bunches, flower, whole
plant

Bunches, stem

Fruit, leaves, nutshell,
trunk

Bunches, flower

Bunches, flower

Bunches, flower
Bunches, flower

Bunches

Aerial part, flower,
leaves, whole plant

Flower, fruit
Aerial part

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh
Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh
Fresh

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes
Yes or no

No
Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes or no

No
Yes or no

Medicinal – digestive, respiratory, dermatological, other

Aromatic – condiment, insecticide
Combustible – combustible
Other – to cover potatoes

Aromatic – condiment
Aromatic – air freshener
Ornamental – interior, gardens
Aromatic – air freshener
Ornamental – interior, gardens, religious (church, Ascension
Day)
Medicinal – digestive, urinary, neurological
Other – tasty tea
Medicinal – digestive, urinary
Aromatic – condiment
Other – tasty tea
Medicinal – respiratory
Aromatic – condiment
Food – liqueur
Medicinal – digestive, respiratory, neurological
Aromatic – condiment
Food – decorative
Other – tasty tea
Aromatic – condiment
Food – decorative
Aromatic – condiment
Medicinal – neurological
Aromatic – condiment
Medicinal – dermatological
Medicinal – digestive, respiratory, circulatory, neurological,
dermatological
Aromatic – condiment, air freshener
Food – decorative
Ornamental – interior, gardens, parties, religious (church,
processions, Ascension Day)
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Other – hair, tasty tea, to burn in thunderstorms
Aromatic – condiment
Aromatic – condiment
Food – decorative
Medicinal – respiratory
Aromatic – condiment
Food – liqueur

Ornamental – interior, religious (processions)
Tools and articles – baskets
Other – strings, carpets, to seal barrels corks

Medicinal – digestive, urinary, circulatory, dermatological,
reproductive
Food – food, jam, appetizer, decorative
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Other – hair, clothes (dark colors), disinfectant (with rue)

Ornamental – interior, religious (church, processions)

Ornamental – interior, religious (church, processions)

Ornamental – interior, religious (church, processions)
Ornamental – interior, religious (church, processions)

Ornamental – interior, religious (church, processions)

Medicinal – digestive, urinary, circulatory
Ornamental – gardens

Diversion – diversion
Medicinal – digestive, urinary, circulatory, other
Other – tasty tea

22

87

33

3
72

3
175

5
78

29

113

22

54

106

45

41
55

73

182

54

53

53
51

15

77

12
61

0.28

1.12

0.42

0.04
0.92

0.04
2.24

0.06
1.00

0.37

1.45

0.28

0.69

1.36

0.58

0.53
0.71

0.94

2.33

0.69

0.68

0.68
0.65

0.19

0.99

0.15
0.78

73

Malvas, malva, malva-bastarda, lavatera, lavaterasilvestre
Malvas, malva, malva-de-espanha

5
3

Murta, murteira, murtinho, mirto

Freixo, freixo-comum, freixo-de-folhas-estreitas

Jasmim, jasmim-do-monte, jasmineiro-do-monte,
giestó
Oliveira

Zambujeiro, zambujo, oliveira-brava

Orquídea, salepeira-grande

Moscardo-fusco, moscardo-maior, orquídea

Erva-vespa, moscardo, orquídea
Flor-dos-passarinhos, orquídea
Orquídea

Myrtus communis L.

Oleaceae
Fraxinus angustifolia Vahl

Olea europaea L. var. europaea

Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Rouy ex Hegi

Orchidaceae
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter

Ophrys fusca Link

Ophrys lutea Cav.
Ophrys scolopax Cav.
Ophrys tenthredinifera Willd.

Fumaria spp.

Papaveraceae
Chelidonium majus L.

Paeoniaceae
Paeonia broteri Boiss. & Reut.

Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L.

Celidónia, erva-do-betadine, erva-andorinha, ervadas-verrugas
Cãezinhos, catarinas, fumária

Rosa-albardeira, rosa-de-lobo, erva-de-santa-clara,
erva-casta

Erva-praga, erva-pata, erva-azeda-amarela, ervacanária, trevo-azedo

6

Eucalipto, eucalipto-comum

Myrtaceae
Eucalyptus globulus Labill.

Jasminum fruticans L.

21

Miósporos, mióporo

Myoporaceae
Myoporum laetum G.Forst.

38

30

41

55

4
5
5

32

77

66

77

57

78

Figueira, figueira-comum, bebereira

73

Malvas, malva, malva-silvestre, malva-selvagem

Malva sylvestris L.

73

40

Romãzeira, romeira

Moraceae
Ficus carica L.

Malva hispanica L.

Lythraceae
Punica granatum L.
Malvaceae
Lavatera cretica L.

0.49

0.38

0.53

0.71

0.05
0.06
0.06

0.04

0.06

0.41

0.99

0.08

0.27

0.85

0.99

0.73

1.00

0.94

0.94

0.94

0.51

Aerial part

Sap

Bunches, flower, whole
plant

Bunches, root, stem

Bunches, flower
Bunches, flower
Bunches, flower

Bunches, flower

Bunches, flower

Fruit, olive oil, trunk,
whole plant

Branches, flower, fruit,
leaves, olive oil, trunk,
whole plant

Aerial part, whole part

Leaves, trunk

Branches, bunches, fruit,
leaves, whole plant

Branches, flower, fruit,
leaves, trunk, young
shoots

Branches, bunches, whole
plant

Branches, fruit, latex,
leaves, trunk, whole plant

Aerial part, leaves, seeds

Aerial part, leaves, seeds

Aerial part, leaves, seeds

Fruit

Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh
Fresh
Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or dried

No

Yes or no

Yes or no

Yes or no

No
No
No

No

Yes or no

Yes or no

Yes
Yes or no

Fresh

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Medicinal – digestive
Diversion – diversion

Medicinal – circulatory, dermatological

Ornamental – interior, gardens, religious (processions)
Diversion – diversion
Other – contemplation

Medicinal – digestive
Food – food
Ornamental – interior
Diversion – diversion

Diversion – diversion
Diversion – diversion
Ornamental – interior
Diversion – diversion

Ornamental – interior, religious (church)
Diversion – diversion
Diversion – diversion

Medicinal – digestive, urinary, circulatory, skeleton and
muscles
Combustible – combustible
Tools and articles – tool handles
Ornamental – gardens
Other – tasty tea
Medicinal – circulatory, dermatological, other
Aromatic – condiment
Food – food, decorative
Ornamental – interior, gardens, religious (Ascension Day)
Combustible – combustible
Other – shadow, olive oil lamps
Aromatic – condiment
Combustible – combustible
Tools and articles – tool handles
Other – grafts

Medicinal – respiratory, dermatological
Aromatic – air freshener, insecticide
Combustible – combustible
Construction – construction
Tools and articles – tool handles
Other – to cover potatoes, disinfectant, wooden prop in middle
of clothesline
Medicinal – dermatological
Aromatic – air freshener
Food – liqueur
Ornamental – interior, gardens, parties, religious (processions)
Fertilizer – fertilizer
Other – carpets

Ornamental – interior, gardens, religious (processions)
Tools and articles – brooms
Other – shadow

Medicinal – respiratory, dermatological
Food – food, jam, liqueur, appetizer
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Tools and articles – brooms
Other – shadow

Medicinal – digestive, respiratory, urinary, dermatological,
reproductive
Medicinal – digestive, respiratory, urinary, dermatological,
reproductive
Medicinal – digestive, respiratory, urinary, dermatological,
reproductive

Food – food, liqueur

39

34

47

63

4
5
6

3

0.50

0.44

0.60

0.81

0.05
0.06
0.08

0.04

0.09

0.54

42

7

0.09
4.13

7

0.46

1.18

3.41

.97

2.15

2.15

2.15

2.15

0.53

322

36

92

266

76

168

168

168

168

41

Papaver rhoeas L.

Centeio

Trigo, trigo-mole

Milho, milho-grosso

Labaça-ordinária, labaça, alabaça, regalo-da-horta

Secale cereale L.

Triticum aestivum L.

Zea mays L.

Polygonaceae
Rumex conglomeratus Murray

4
14

Agrimónia, erva-eupatória, erva-hepática
Pilriteiro, espinheiro, pirliteiro

Marmeleiro, gamboeiro

Cydonia oblonga Mill.

78

10

Beldroegas, beldroega

40

40

9

75

76

31

7

7

39

54
14

77

3

77

63

8

73

Portulacaceae
Portulaca oleracea L.
Rosaceae
Agrimonia eupatoria L.
Crataegus monogyna Jacq.

Polypodium interjectum Shivas

Polipódio, fentelho, sardinhas, feto-das-pedras, fetodoce
Polipódio, fentelho, sardinhas, feto-doce

Cevada-santa, cevada

Polypodiaceae
Polypodium cambricum L.

Cevada-das-lebres, cevada-dos-ratos, falsa-cevada

Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.

Hordeum vulgare L.

Canas, cana, canavieira, caneira

Poaceae
Arundo donax L.

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Tanchagem, tanchagem-maior, erva-das-sete-linhas

Plantaginaceae
Plantago major L.

Balanco, balanco-bravo, aveia-barbada
Bole-bole-maior, chocalheira-maior, campainhas-dodiabo
Chá-príncipe, erva-príncipe, erva-limão

Pinheiro-manso

Pinus pinea L.

Avena barbata Pott ex Link
Briza maxima L.

Pinheiro-bravo, pinheiro-marítimo

Flor-da-paixão, passiflora, martírios, maracujá-azul,
cruz-de-cristo

Papoila, papoila-das-searas, papoila-vermelha,
papoila-vulgar, papoila-ordinária

Pinaceae
Pinus pinaster Aiton

Passifloraceae
Passiflora caerulea L.

1.00

0.05
0.18

0.13

0.51

0.51

0.12

0.96

0.97

0.40

0.09

0.09

0.50

0.69
0.18

0.99

0.04

0.99

0.81

0.10

0.94

Epicarp, flower, fruit,

Aerial part
Branches, flower, fruit,
leaves, trunk, whole plant

Aerial part

Bunches

Bunches

Flower, leaves, root,
seeds

Corn kernel, ear, flour,
fruit, husk, silk

Bran, bunches, flour,
seeds

Flour, seeds, stem

Flour, seeds, stem

Bunches, fruit

Aerial part, leaves

Flower
Bunches, flower

Root, spark

Leaves

Branches, fruit, leaves,
resin, seeds, trunk, whole
plant, young shoots

Branches, fruit, leaves,
resin, trunk, whole plant

Whole plant

Bunches, flower

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Dried

Dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

No

Yes or no

Yes or no

No
Yes or no

Yes or no

Yes

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Medicinal – digestive
Medicinal – circulatory
Food – food
Ornamental – interior, gardens, religious (church), bride
branches
Combustible – combustible
Medicinal – digestive, circulatory

Food – food

Ornamental – interior
Diversion – diversion
Ornamental – interior
Diversion – diversion

Medicinal – digestive, dermatological
Food – food

Ornamental – interior, gardens
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Construction – construction
Tools and articles – musical instruments
Other – supports for the vegetable gardens and gardens, to
move the bread in the oven, to kill snakes, wooden
prop in middle of clothesline, to pick fruit
Diversion – diversion
Ornamental – interior, religious (Ascension Day)
Diversion – diversion
Medicinal – digestive, neurological
Other – tasty tea
Ornamental – interior, religious (Ascension Day)
Diversion – diversion
Medicinal – skeleton and muscles
Food – food
Other – mattresses and straw mattresses
Food – food
Other – mattresses and straw mattresses, saddles, to protect
other cereals
Medicinal – digestive, respiratory, dermatological
Food – food
Ornamental – religious (Ascension Day)
Other – to see the bread baking (bran)
Medicinal – urinary, circulatory, skeleton and muscles,
reproductive
Food – food, appetizer
Ornamental – interior
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Other – mattresses and straw mattresses, tobacco

Medicinal – digestive, respiratory, urinary

Medicinal – circulatory, dermatological
Ornamental – interior
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Construction – construction
Other – glues, shadow
Medicinal – respiratory, dermatological
Food – food, appetizer
Ornamental – interior, gardens
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Construction – construction
Tools and articles – musical instruments
Other – glues, shadow, to bleach clothes (on the leaves)

Ornamental – gardens

Ornamental – interior, religious (Ascension Day)
Diversion – diversion

0.55

2.50

3.54

43

195

276

181

5
21

10

44

44

2.32

0.06
0.27

0.13

0.56

0.56

0.12

0.12

9

0.12
9

0.73

0.69
0.18

1.79

9

57

54
14

140

0.08

4.04

315

6

1.76

0.10

1.26

137

8

98

70

Cerejeira, cerdeira, cerdeiro, cereja

Ginjeira, ginjeiro, ginja

Ameixeira, ameixieira, ameixoeira

Pessegueiro, pêssego

Abrunheiro, abrunheiro-bravo, abrunho

Pereira, pereira-mansa, pereira-comum

Roseiras, roseira, rosas

Framboeseiro, framboeseira, framboesa
Silva, silvas, amoras-silvestres

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus spinosa L. subsp. insititioides (Fic. &
Coutinho) Franco

Pyrus communis L.

Rosa spp.

Rubus idaeus L.
Rubus ulmifolius Schott

Salgueiro-branco, vimeiro-branco

Salgueiro, borrazeira-preta, vimeiro-preto

Salix alba L.

Salix atrocinerea Brot.

Arruda, arruda-dos-calcários, erva-das-bruxas, ervada-graça

Ruta chalepensis L.

Choupo, choupo-negro, álamo, álamo-negro

Laranjeira, laranjeira-doce, laranja-doce, laranja

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Salicaceae
Populus nigra L.

78

Limoeiro, limão

6

6

46

21

78

5

Pegamaço, amor-de-hortelão

Rubiaceae
Galium aparine L.
Rutaceae
Citrus limon (L.) Osbeck

17
75

75

78

47

78

78

77

78

78

Morangueiro, morango, morangueiro-bravo,
morangueira-vulgar, fragária, erva-dos-morangos
Macieira, maceira, maçãzeira

Malus domestica Borkh.

Fragaria vesca L.

78

Nespereira, nespereira-do-japão, nêsperas

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

0.08

0.08

0.59

0.27

1.00

1.00

0.06

0.22
0.96

0.96

1.00

0.60

1.00

1.00

0.99

1.00

1.00

0.90

1.00

Flower, trunk

Flower, trunk

Trunk, whole plant

Branches, fruit, whole
plant

Branches, flower, fruit,
juice, leaves, mesocarp,
orange skin, trunk

Fruit, juice, leaves, lemon
skin, trunk

Aerial part

Fruit
Fruit, leaves

Bunches, flower, petals,
whole plant

Fruit, leaves, trunk

Branches, fruit, trunk,
whole plant

Fruit, trunk

Fruit, trunk

Fruit, fruit peduncles,
trunk

Fruit, fruit peduncles,
resin, seeds, trunk, whole
plant

Branches, fruit, trunk

Fruit, leaves

Branches, fruit, leaves,
trunk, seeds, whole plant

leaves, seeds, trunk,
whole plant

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Fresh or dried

Fresh or dried

Yes or no

Yes or no

Yes
Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes

Yes or no

Fresh or dried

Fresh

Fresh
Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Combustible – combustible
Construction – construction
Other – shadow
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Other – strings
Tools and articles – baskets
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Other – strings

Medicinal – digestive, respiratory, circulatory, neurological,
other
Aromatic – condiment
Food – food, jam, liqueur, drinks, coagulant, decorative
Combustible – combustible
Other – tasty tea
Medicinal – digestive, respiratory, circulatory, neurological,
reproductive
Aromatic – condiment
Food – food, jam, liqueur, drinks, decorative
Ornamental – interior, bride branches
Combustible – combustible
Other – tasty tea, solvent (orange skin)
Aromatic – air freshener, insecticide, to scare animals
Ornamental – gardens
Other – evil eye, to cover potatoes, disinfectant (with leaves of
walnut tree), witches, to burn to give luck

Medicinal – digestive, circulatory

Food – food, jam, liqueur
Combustible – combustible
Other – grafts, sticks, to explore water rods
Medicinal – circulatory
Food – food, jam, liqueur
Ornamental – interior, parties, religious (church, processions)
Combustible – combustible
Other – shadow
Medicinal – digestive, urinary
Food – food, jam, liqueur, decorative
Medicinal – respiratory
Food – food, jam, liqueur
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Other – to mature other fruits
Medicinal – urinary
Food – food, jam, liqueur
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Tools and articles – tool handles
Other – glues
Medicinal – urinary
Food – food, jam, liqueur
Combustible – combustible
Medicinal – digestive
Food – food, jam, liqueur, appetizer
Combustible – combustible
Food – food, jam, liqueur, preserves
Combustible – combustible
Food – food, jam, liqueur
Ornamental – gardens
Combustible – combustible
Other – grafts
Medicinal – digestive
Food – food, jam, liqueur, preserves
Combustible – combustible
Diversion – diversion
Medicinal – ophthalmological
Ornamental – interior, gardens, bride branches
Other – cosmetic, contemplation, to wash the face
Food – food, jam, liqueur
Medicinal – circulatory
Food – food, jam, liqueur

6

0.08

0.08

0.36

28

6

4.09

319

0.76

4.00

312

59

0.06

5

0.40
1.71

2.17

169

31
133

2.26

0.77

2.01

2.15

2.86

176

60

157

168

223

2.91

2.31

227

1.44

180

1.83

112

143

Videira, videira-europeia, vinha, parreira, cepa

Aloé, aloés, foguetes-de-natal
Aloé-vera, aloé, aloé-dos-barbados, babosa

Xanthorrhoeaceae
Aloe arborescens Mill.
Aloe vera (L.) Burm.f.

b

The number of informants that referred the taxa.
RFC=FC/N, where N is the total number of informants.
c
Use-reports of the taxa.
d
CI=UR/N.

a

72

Lúcia-lima, bela-luísa, doce-lima, limonete

Vitaceae
Vitis vinifera L.

11
45

76

3

16

35

Valeriana, valeriana-das-boticas, erva-dos-gatos

Alfavaca-de-cobra, alfavaca, parietária, erva-dasparedes, erva-dos-muros
Urtiga-de-cauda, urtigas, urtiga

Valerianaceae
Valeriana officinalis L.
Verbenaceae
Aloysia citrodora Paláu

Urtica membranacea Poir. ex Savigny

Urticaceae
Parietaria judaica L.

66

5

Tília, tília-de-folhas-pequenas

Tiliaceae
Tilia cordata Mill.

29

3

Trovisco, trovisco-fêmea, trovisqueiro

Thymelaeaceae
Daphne gnidium L.

78

Chagas, capuchinhas, mastruço-do-perú

Batateira, semilheira, batata

Solanum tuberosum L.

14

33

Ulmeiro, ulmeiro-de-folhas-lisas, ulmo, olmo,
negrilho, mosqueiro, lamegueiro

Beringela

Solanum melongena L.

Tropaeolaceae
Tropaeolum majus L.
Ulmaceae
Ulmus minor Mill.

Fisális, alquequenge-amarelo, tomatinho-de-capuz

Physalis peruviana L.

25
78

77

Piripiri, malagueta, pimenteiro-de-caiena

Meimendro, mimendro, meimendro-branco
Tomateiro, tomate

Capsicum frutescens L.

4
67

27

15

64

5

Beladona, erva-moura-furiosa, erva-midriática
Pimento-comum, pimento, pimenteiro

Hyoscyamus albus L.
Lycopersicon esculentum Mill.

Solanaceae
Atropa belladonna L.
Capsicum annuum L.

Digitalis purpurea L.

Bocas-de-lobo, bocas-de-lobo-das-paredes, erva-dezorra
Campainhas, dedaleira, flor-do-cuco, raposas, meiasdo-cuco, erva-dedal, digital, abeloura

Vimeiro-comum, salgueiro-comum, vime, vimes

Salix viminalis L.

Scrophulariaceae
Antirrhinum linkianum Boiss. & Reut.

Salgueiro-chorão, vimeiro-chorão, chorão

Salix babylonica L.

0.14
0.58

0.97

0.92

0.04

0.21

0.45

0.04

0.06

0.85

0.37

1.00

0.18

0.42

0.32
1.00

0.99

0.05
0.86

0.35

0.19

0.82

0.06

Whole plant
Leaves, sap, whole plant

Branches, bunches, fruit,
leaves, trunk, vinegar,
wine

Aerial part, leaves

Aerial part, leaves

Aerial part, leaves, whole
plant

Aerial part, leaves

Trunk

Bunches, flower

Aerial part, flower, leaves

Bark, branches

Tuber

Fruit

Fruit, whole plant

Leaves, seeds
Fruit

Fruit

Fruit
Fruit

Branches, bunches,
flower, whole plant

Bunches, flower

Stem, whole plant

Whole plant

Fresh
Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh

Fresh or dried

Fresh
Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or dried

Fresh

Yes
Yes or no

Yes or no

Yes or no

No

Yes or no

Yes or no

No

No

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes

Yes

No
Yes

Yes or no

No
Yes

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Yes or no

Ornamental – gardens
Medicinal – dermatological, skeleton and muscles, other
Ornamental – gardens

Medicinal – respiratory
Aromatic – condiment
Food – food, jam, liqueur, appetizer, drinks
Ornamental – religious (Ascension Day)
Combustible – combustible
Other – clothes (vinegar dark colors), to line baskets

Medicinal – digestive, neurological
Other – tasty tea

Medicinal – neurological

Medicinal – digestive, urinary, dermatological, reproductive
Other – to wash bottles
Medicinal – urinary, circulatory, skeleton and muscles, other
Food – food
Diversion – diversion
Fertilizer – fertilizer

Combustible – combustible
Construction – construction

Diversion – diversion

Medicinal – digestive, circulatory, neurological
Other – tasty tea

Tools and articles – brooms
Other – strings

Medicinal – skeleton and muscles
Aromatic – condiment
Food – food
Medicinal – digestive
Aromatic – condiment
Medicinal – digestive, dermatological, other
Medicinal – urinary
Aromatic – condiment
Food – food, jam, decorative
Medicinal – digestive, circulatory, other
Food – food, jam, liqueur, decorative
Ornamental – interior, gardens
Medicinal – circulatory
Food – food
Medicinal – digestive, neurological, dermatological
Food – food
Diversion – diversion
Other – cosmetic

Ornamental – interior, religious (church)
Diversion – diversion
Ornamental – interior, religious (processions)
Diversion – diversion
Tools and articles – brooms
Other – contemplation

Tools and articles – baskets
Ornamental – gardens
Other – shadow
Ornamental – interior, gardens
Tools and articles – baskets and saddlebags, chairs, little bungs
for barrels
Other – strings, to shuck corn

11
68

299

90

0.14
0.87

3.83

1.15

0.04

0.41

32

3

0.82

0.05

0.06

0.94

0.45

1.36

0.23

0.94

0.36
3.13

1.04

0.05
1.15

0.38

0.27

1.49

0.12

64

4

5

73

35

106

18

73

28
244

81

4
90

30

21

116
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Abstract
Ethnopharmacological relevance: There are many ethnobotanical studies all over the world,
but in Portugal those that exist are few and recent. For the Protected Landscape of “Serra de
Montejunto”, these studies, about the traditional uses of plants including to the medicinal
plants, are nonexistent. The traditional medicine has an important role to the local
communities, who use plants for medicinal purposes, in the treatment of various diseases. The
researches about knowledge of traditional medicinal plants uses are fundamental, because
they allow to document and analyse the ethnopharmacological practices.

Aim of the study: This paper reports an ethnobotanical survey that was conducted in 2014, in
the protected landscape of the "Serra de Montejunto", a Portuguese protected area in the west
of the Iberian Peninsula, with approximately 5000 ha, which aims to collect, analyse and
evaluate the ethnobotanical knowledge of medicinal plants used in this population.

Materials and methods: The information was obtained through semi-structured ethnobotanical
interviews with 78 informants that live in the territory of study or that, in the past, lived in this
area. They were selected from several zones from study area to have representative of the
entire landscape. The mean age of the informants is 68 years old and approximately 70% are
women. The collected data allowed to obtain information about the medicinal plants used in
the region, their local Portuguese names, their popular uses, preparation, administration,
condition (fresh or dried) and parts used. The quantitative data contributed to make solid
comparisons with other similar works.
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Results and discussion: The fieldwork permitted to obtain 105 taxa used as medicinal plants
which belong to 45 botanical families, where Rosaceae, Asteraceae, Fabaceae and
Lamiaceae are the families with more diversity. The plants were grouped into ten categories,
with 54 taxa being included in the digestive category and only one taxon in ophthalmological
category. Leaves and aerial part, dried and/or fresh, are the parts most used and infusion is the
most reported preparation, along with the oral administration. In quantitative terms, by
analysing the ethnobotanical indices, we obtained similar results to other studies using the
same methodology.

Conclusions: This study identified several medicinal plants used and their applications. The
transmission of this type of knowledge from generation to generation will tend to be
increasingly smaller, in this way studies of this nature allow to keep alive the traditional
knowledge of the use of medicinal plants.

Keywords: Ethnobotany; medicinal plant; Protected Landscape of “Serra de Montejunto”;
Portugal; quantitative ethnobotany.

1. Introduction
Since ancient times, the human being has been using plants for their benefit, as food,
condiments, drugs and flavors, accumulating knowledge that allowed him to add other
applications, whose memory, in some cases, could reach present time.
The scientific area dedicated to the relationship between man and the use of plants is
called ethnobotany (Camejo-Rodrigues, 2007). The ethnobotany word appeared in 1895, by
the North American botanist John Harshberger, to describe studies of “plants used by
primitive and aboriginal people”, according Balick and Cox (1996 in Camejo-Rodrigues et
al., 2003). Therefore, ethnobotany deals directly with the interrelationship between people
and plants, including all forms of perception and appropriation of plant resources
(Albuquerque, 2005).
The human being has always tried to find in the plants, that nature so lavishly offers,
not only the basis of their rational food, as well as the healing of various diseases that afflict
the course of its existence (Oliveira Feijão, 1973).
Plants have always been the main way that humanity appealed to treatment of
diseases. Initially, empirically, it was by experimenting, selecting and knowing, for many,
their activity and toxicity, as was the case with so many plants that still are used. The use of
plants in therapy remains, worldwide, an important means of combating diseases, accounting
2

for herbal medicinal products in developing countries, about 80% of drugs used (Proença da
Cunha et al., 2013). The same author states that since 2002 the World Health Organization
has launched its first global strategy on traditional medicine.
There are many medicinal plants studies which have been conducted all over the
world. According to Neves et al. (2009) ancient medicinal knowledge people can be lost due
not only to the advancement of civilization, but also because of the aging population. It is
important to note that the studies relating to medicinal plants in the Iberian Peninsula have
been largely increased in the last two decades. However, in Portugal, ethnobotanical scientific
research started after 2000, with a project for the current Portuguese Institute for Nature
Conservation and Forestry titled "Aromatic and/or medicinal plants in the National Network
of Protected Areas" (Camejo-Rodrigues et al., 2003). The Protected Landscape of “Serra de
Montejunto” was not the subject of the inner project; therefore, to date, there have been no
studies done in this area.
This work was conducted in a Portuguese protected area, globally named “Serra de
Montejunto”, created in 1999, due to its natural vegetation of national importance. This
territory, with important biophysical characteristics resulting from its unique geography, is
located in the western part of the Iberian Peninsula (Portugal). It occupies approximately 5000
ha, is limited by the Cadaval municipality (East) and the Alenquer municipality (West), and is
in the Lisbon District (see Figure 1).

Fig. 1. Location of the study area in Portugal.
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Taking into account Myers et al. (2000 in González-Tejero et al., 2008), the
Mediterranean region is one of the areas with the greatest diversity on the planet and it should
be maintained as a conservation sanctuary. While Mediterranean region, Portugal due to their
edaphoclimatic conditions, has a high phytodiversity and genetic resources with high potential
for medical purposes (Proença da Cunha et al., 2013). For some authors the plants from the
Mediterranean region have a real medicinal potential (Agelet and Vallès, 2001). With this
work, as for other Mediterranean regions, is intended to verify that in this region there is great
biodiversity and use of medicinal plants. Thus the data collected were analysed making
reference to studies from various regions of Portugal, Spain and other mediterranean
countries, in order to highlight similar data. To this purpose the results were compared with
earlier studies, namely: Raja et al. (1997), Vásquez et al. (1997), Bonet et al. (1999), Agelet
and Vallès (2001), Bonet and Vallès (2003), Camejo-Rodrigues et al. (2003), Novais et al.
(2004), Carvalho (2005), Carvalho (2006), Akerreta et al. (2007), González-Tejero et al.
(2008), Neves et al. (2009), Parada et al. (2009), Cavero et al. (2011), Philander (2011),
Carrió and Vallès (2012), Menendez-Baceta et al. (2014), Tuttolomondo et al. (2014),
Baydoun et al. (2015) and Sargin (2015).

2. Materials and methods
2.1. Study area
The “Serra de Montejunto” has been a protected regional landscape since 1999
(Decreto N.º 11/99, 22 July), is comprised of 4897.39 ha, and stretches over 15 km with a
northeast (NE) - southwest (SW) orientation, reaching a maximum altitude approximately of
666 m.
This massif is a large anticline that rises abruptly about 500 m above the “Rio Tejo”
basin in a SW extension of the “Serra dos Candeeiros”. In it, mainly limestone is represented,
but other types of rocks, such as sedimentary or volcanic, are also represented, with ages from
the Middle Jurassic to the Cretaceous (Crispim, 2008).
In a biogeographic context this territory is a part of the Dividing Portuguese
Sector integrated into the inner Mediterranean Region (Costa et al., 1998; Rivas-Martínez,
2007). According to the Rivas-Martinez Worldwide Bioclimatic Classification (RivasMartínez et al., 2011) and following the Monteiro-Henriques maps (Monteiro-Henriques,
2010), the studied area is situated in the Mediterranean bioclimate, with a thermo to
mesomediterranean thermotype and subhumid to humid ombrotype. These characteristics

4

allow the existence of a great diversity of vegetation, whose plants were and still are largely
used by local populations.
People tend to be strongly dependent on the landscape and natural environment in
which they live and work (Carvalho and Morales, 2013).
The ethnobotanical study absence in this region led us to gather information about
useful plants and their applications and benefits. We wanted to avoid the loss of local
knowledge and tradition, which occurs more and more rapidly nowadays. In this work, we
focused only on the medicinal uses of plants.

2.2. Data collection
The fieldwork was carried out in the year 2014, between March and December.
Working with 78 informants we obtained data about 105 medicinal taxa, belonging to 45
botanical families and corresponding a total of 2808 use-reports. The information obtained in
the interviews was about wild or cultivated plants, which were obtained by themselves or by
their family, and never was considered purchased plants. Local medicinal uses were identified
and grouped into 10 categories: circulatory, dermatological, digestive, neurological,
ophthalmological, reproductive, respiratory, skeleton and muscles, urinary and other uses.
All information was obtained through ethnobotanical semi-structured interviews
(Alexiades, 1996; Camejo-Rodrigues, 2007), developed as informal and oriented
conversations. All interviewees were informed of the purpose of the interview and gave oral
consent and reported same subjects. In order to identify the medicinal plants, were made field
walks with the informants or presented them portfolios with photographs produced by the
authors. Whenever necessary, more than one interview session was carried out, in order to
complete the information already obtained.
The informants were people that currently or previously lived in the protected area.
They were selected among those people who showed to know a huge number of medicinal
plants existing in the region, from several representative zones in study area. It is important to
point that most of the informants were indicated by other local people as being those with the
best knowledge about this subject.
Seventy-eight people were interviewed: 55 were women, representing approximately
70% of interviewees. The age of the informants varied between 19 and 94 years (mean age:
68 years, approximately), almost 50% were retired. In 50 informants, none were scientifically
literate: most had not gone beyond primary school, and some never went to school at all.
Regarding the others, only four obtained a higher education. The Tables 1 and 2 complement
this information.
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Table 1: Age distribution of 78 informants.
Age group
50 or less
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 or more

Number of informants
12
8
24
21
13

Percentage
15.4
10.2
30.8
26.9
16.7

Table 2: Education level of 78 informants.
Education level
Illiterate
Primary
Middle
Secondary
University

Number of informants
21
29
15
9
4

Percentage
26.9
37.2
19.2
11.6
5.1

All interviewees acquired knowledge about ethnopharmacological plant uses through
oral transmissions, most often from their parents or other relatives, but they used by more
than one source, such as books (22), television, radio or internet (20) and personal experience
(45).
Plants were identified using the following literature: (Coutinho, 1939; Franco 1971,
1984; Franco and Rocha-Afonso, 1994, 1998, 2003; Valdés et al., 1987; Castroviejo et al.,
1986, 1990, 1993, 1997–2000, 2003, 2005, 2007, 2009–2010, 2012–2014; Rivas-Martínez et
al., 2002; Costa et al., 2012). To compare the existing Portuguese local names, we used
(Rocha, 1996; Fernandes and Carvalho, 2003; Arias, 2006). The nomenclature for plant
names

were

confirmed

according

to

the

International

Index

of

Plant

Name

(http://www.ipni.org) and the online database Plants List (http://www.theplantlist.org).

2.3. Data analysis
This study was conducted in order to obtain the data about the medicinal plants used in
the region, their local Portuguese names, their medicinal uses and applications, preparation,
administration, condition (fresh or dried), if it is actually used (yes or no) and parts of the
plant used. We also intended to elaborate on an catalog of medicinal plants of this region.
The quantitative data contributed to make solid comparisons with other similar works,
because it is possible to contrast the results with previous works, namely: Raja et al. (1997),
Vásquez et al. (1997), Bonet and Vallès (2003), Camejo-Rodrigues et al. (2003), Novais et al.
(2004), Carvalho (2005), Carvalho (2006), Akerreta et al. (2007), Neves et al. (2009), Parada
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et al. (2009), Cavero et al. (2011), Carrió and Vallès (2012), Tuttolomondo et al. (2014),
Menendez-Baceta et al. (2014), Baydoun et al. (2015) and Sargin (2015).

To establish a deeper pharmacological knowledge of this region the data was also
assessed using quantitative analysis by:
ethnobotanical richness (R), is the number of useful medicinal species (Begossi,
1996);
ethnobotanical diversity assessed through the Shannon-Wiener index, H =
− ∑(

), where

was the proportion between the number of citations for each

plants and the total number of citations. This index was used to estimate the level of
diversity of the various taxa in the plant life being studied, taking into consideration
the relative abundance of citations of taxa. A high number of citations indicates a
lower diversity level or greater dominance in the use of those same species
(Begossi, 1996);
equitability, E = H/Hmax, where Hmax =

(R), is between 0 and 1, where 0 means

complete heterogeneity and 1 complete homogeneity in the use of the plants
(Begossi, 1996);
informant consensus factor (ICF), for testing homogeneity on the informant’s
knowledge, is given by the ratio between the number of use-reports (nur) minus the
number of taxa used (nt) and the number of use-reports minus one, that is, ICF =
(nur –nt)/(nur −1). A high value in this index (near to 1) indicates that there exist
well-defined selection criteria for the species regarding a specific illness category
on behalf of the informants and/or that they are in full agreement in using that
species for a specific use, whilst a low index (near to 0) indicates the choice of the
species was random and that there is no consensus amongst the informants on the
medicinal use of the species (Trotter and Logan, 1986);
the cultural index (CI) is given by CI=UR/N, where UR (use-reports) is the use
recorded for every taxa and N is the total number of informants. This index was
used to estimate the cultural significance of each species, that is to verify, in
quantitative terms, to what extent each species is present in the local culture and in
the memory of the inhabitants in the study (Pardo-de-Santayana et al., 2007);
the ethnobotanicity index (Portères, 1970), that is, the ratio between reported useful
plants and the flora area (expressed as a percentage), cannot be determined because
the flora study was not finished.
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3. Results and discussion
The fieldwork obtained 105 taxa of medicinal plants used by people from the
Protected Landscape of “Serra de Montejunto”. The Table 3 indicates the plants with uses
cited by at least three independent informants, following the reliability criterion of Le Grand
and Wondergem (1987 in Bonet et al., 1999) and Johns et al. (1990 in Bonet et al., 1999),
ordained by botanical families (45) in alphabetical order. This table also contains other data,
for medicinal plant, such as categories and subcatogorias used, as well as methods of
preparation and administration. For two taxa, it was only possible to cite the genus (Fumaria
and Rosa). There exist also other three cases for which were identified species with, exactly,
the same use-reports: Equisetum arvense L. and Equisetum telmateia Ehrh.; Lavatera cretica
L., Malva hispanica L. and Malva sylvestris L.; Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã,
C.Pardo & J.C.Costa, Ulex jussiaei Webb and Ulex minor Roth.

Table 3

3.1. General data on medicinal plants
The ten botanical families with more taxa were: Rosaceae (12), Asteraceae (8),
Fabaceae (8), Lamiaceae (8), Solanaceae (7), Apiaceae (4), Poaceae (4), Brassicaceae (3),
Cucurbitaceae (3) and Malvaceae (3). The remaining 35 botanical families have two taxa or
one taxon. The most represented families coincide with those of other ethnobotanical studies,
with this same method in the Mediterranean area, such as carried out by Raja et al. (1997),
Vásquez et al. (1997), Bonet et al. (1999), Bonet and Vallès (2003), Camejo-Rodrigues et al.
(2003), Novais et al. (2004), Carvalho (2005), Carvalho (2006), Akerreta et al. (2007),
González-Tejero et al. (2008), Neves et al. (2009), Parada et al. (2009), Cavero et al. (2011),
Philander (2011), Carrió and Vallès (2012), Menendez-Baceta et al. (2014), Tuttolomondo et
al. (2014) and Baydoun et al. (2015). These families predominate in local folk medicine,
probably because they are widely represented in the local flora (Raja et al., 1997; Vásquez et
al., 1997; Bonet et al., 1999). Such as other ethnobotanical studies carried out using the same
method (Raja et al., 1997; Novais et al., 2004; Akerreta et al. 2007) only a few botanical
families (Rosaceae, Asteraceae, Fabaceae and Lamiaceae, in this study) mentioned by the
informants comprise between one-third and one-half of the total number of plants cited. This
fact can be explained by the representativity of these families in the Mediterranean flora and
because they include some common plants.
The eleven botanical families with the most frequent use-reports were: Malvaceae
(504), Lamiaceae (220), Rosaceae (163), Poaceae (161), Rutaceae (151), Asteraceae (134),
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Equisetaceae (128), Apiaceae (100), Amaryllidaceae (97), Oleaceae (86) and Solanaceae
(86). Note that botanical families with more taxa, mentioned above, are not necessarily the
most cited.
In this survey were referred 2,808 use-reports, 304 local Portuguese names, which
resulted in 315 vernacular names, because some of them were repeated for different plants,
namely “pinheirinha”, “cavalinha”, “rabo-de-cavalo”, “tojo”, “hortelã”, “malva”, “malvas”
and “limonete”. The specie Hypericum perforatum L. has the greatest number of popular
names, seven.
As shown in Figure 2, the plant parts most used for medicinal proposes were, in
decreasing order: leaves, aerial part, flower, fruit, sap, seeds, lemon skin, root, silk, fruit
peduncles, bulb, latex and onion skin. In the bar "other" was integrated the parts that were
mentioned less than 1% (also in decreasing order: tuber, orange skin, young shoots, juice,

Part(s) used

resin, olive oil, pericarp, stem, corn kernel, mesocarp, petals and seed coat).
Other
Onion skin
Latex
Bulb
Fruit peduncles
Silk
Root
Lemon skin
Seeds
Sap
Fruit
Flower
Aerial part
Leaves

3.16
1.53
1.53
1.84
2.15
2.64
2.99
3.09
3.30
3.82
5.21
5.42
26.81
36.51
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Fig. 2. The plant parts used.
The leaves, with the highest percentage of use, were also the parts most cited in other
similar ethnobotanical works (Bonet et al., 1999; Novais et al., 2004; Carvalho, 2005;
Carvalho, 2006; Akerreta et al., 2007; Neves et al., 2009; Carrió and Vallès, 2012; Baydoun
et al., 2015). According to Bonet et al. (1999) the easiest accessibility to leaves is the reason
why they were used in most times for medicinal purposes. The leaves are the most common
part in the flora area, and the most abundant as well, they are more likely to be used. It was
also observed that the informants showed a marked inclination to use leaves in the process of
identifying and distinguishing medicinal plants. Thus, if the leaves are a key factor in the
9

identification of plants, and of frequent and easy access, it follows that they would be
probably more used than other plant organs.
In most cases, the plant parts were used singularly and sometimes as a combination of
two or more parts. For example, the aerial part and flower of Chamaemelum nobile (L.) All.
were both found to be used for diuretic purposes, or the aerial part, flower and leaves of
Borago officinalis L. were used to fever.
The preparation of medicinal plants is done in several ways, such as alcohol
maceration, cooking, direct application, direct ingestion, infusion, ointment, poultice, smoke,
syrup and vapours. The most commonly used preparations were infusion (70%
approximately),

direct

application

(10%

approximately)

and

vapours

(with

7%

approximately). The remaining applications have about 13% (see Figure 3). The predominant
method of preparation was the infusion, which corroborates Bonet et al. (1999). It is also
important to point out that in most cases it is very difficult to separate the procedures of
decoction and infusion (Bonet et al., 1999), whereby we considered, in this paper, the second
method, which is the main method of preparation for oral and external administration. Also,
we can see that water is the vehicle for almost all oral and external preparations and it was
used like "tea" or used to wash some parts of the body. It should be noted that poultices,
applied fundamentally over a piece of tissue, syrup, obtained mainly by sugar maceration, and
alcohol maceration, used for rheumatism (with Allium sativum L., Tamus communis L. and
Atropa belladonna L.) or for respiratory purposes like the treatment of bronchitis with patches
(with Rosmarinus officinalis L.), were also referred by informants.
Almost all of the taxa are used alone, very few mixtures have been identified. For
example, in the production of poultices was used flour and in the preparation of ointments
were used olive oil and elderberry.
The smoke preparation, with only Hyoscyamus albus L., was applied for earache and
toothache.
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Fig. 3. The preparation of medicinal plants.
The Figure 4 shows that the two administration processes most used were oral (in 61%
of cases, approximately) and external administration (in 33% of the cases, approximately). In

Administration

other situations were used enema, gargle, inhalation, irrigation and to rinse one’s mouth.
Enema

0.21

Irrigation

0.35

Gargle

0.53

To rinse one’s mouth

2.19

Inhalation

2.69

External

33.33

Oral

60.69
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Fig. 4. The administration processes.
To conclude the general analysis of the Table 3 should be noted that: only thirteen
taxa were mentioned for use in the dried condition, the others were used in fresh and in fresh
or dried condition; a few taxa, 19, were only used in the past; the mean number of plants
referred per informant was approximately equal to 26.68; the mean number of use-reports
referred per informant was equal to 36; the mean number of use-reports referred per taxa is
approximately equal to 26.74; the mean number of different local Portuguese names per taxa
was approximately equal to 2.9; twenty plants were cited by 50% or more of interviewees.
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3.2. Use categories
The reported plants were grouped into ten categories, based on the body systems, each
of which is divided into several subcategories, based on the information gathered from the
informants. Sometimes the interviewees do not mention diseases, instead they mention some
organs (for example, liver ou heart) or some processes (for example, cicatrizing or
mineralizing). The Figure 5 presents these ten categories, with 54 taxa being included in the
digestive category, 37 in circulatory category, 34 in urinary category, 28 in dermatological
category, 27 in respiratory category, 15 in neurological category, 12 in reproductive category,
11 in skeleton and muscles category, 1 in ophthalmological category and 13 in other category
(medicinal plants in contexts not covered in previous categories). It is important to note that
most plants are included in more than one category.
Other
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Fig. 5 – Number of taxa for each illness category

The number of subcategories varied between two, in ophthalmological category, and
22, in dermatological category, in a total of 95 subcategories. Several taxa appear more than
one time in a category. The Table 4 shows the number of taxa for each category and
subcategories. For example, the most number of taxa was used in the treatment of digestive
system diseases. A great number of taxa (22) was used with urinary properties for diuretic
purposes.

Table 4: Number of taxa for each category and subcategories.
Category (taxa)
Digestive (54)

Number of
subcategories
21

Subcategories (taxa)
appetite (2), belly ache (2), colic (2), constipation (8), diarrhoea (6),

12

Circulatory (37)

14

Urinary (34)

6

Dermatological
(28)

22

Respiratory (27)

14

Neurological (15)
Reproductive (12)
Skeleton and
muscles (11)
Ophthalmological
(1)
Other (13)

3
3
3

digestion (20), disinfectant of the digestive system (1), enteritis (3),
flatulence (1), gall bladder (2), haemorrhoids (7), hepatitis (1), infection of
the mouth (4), intestines (14), liver (19), oral hygiene (3), parasites (6),
spasms (1), stomach (21), toothache (2) and ulcers (2)
anaemia (1), blood (1), blood pressure (12), blood purifier (12), chilblains
(2), cholesterol (17), circulation (2), diabetes (14), gout (4), haemorrhages
(1), heart (7), to stimulate the circulation (2), urea (2) and uric acid (5)
bladder (10), diuretic (22), kidney stone (2), kidneys (13), urinary infection
(12) and urinary tract (7)
burns (2), callus (1), cicatrizing (4), cuts (2), furuncles (6), hair (1), hair loss
(1), herpes (1), impetigo skin (1), infection skin (6), insect bites (4), pimples
(2), psoriasis (1), rash (1), shingles (3), skin (1), skin allergy (1), to stop
bleeding (1), to strengthen the hair (1), warts (2), wounds (19) and wounds
on lips (1)
asthma (2), breathing difficulties (3), breathlessness (1), bronchitis (7),
catarrh (1), cold (12), cough (15), hoarseness (4), influenza (3), measles (1),
sinusitis (1), throat (7), voice (1) and whooping cough (1)
antidepressant (1), headache (2) and tranquillizer (14)
gynaecological infection (10), intimate hygiene (3) and prostate (8)
mineralizing (3), osteoporosis (1) and rheumatism (9)

2

eyes (1) and inflammations (1)

7

anti-cancerous (3), anti-inflammatory (1), aphrodisiac (1), earache (4), fever
(2), mumps (1) and to slim (1)

Digestive category: 54 medicinal plants were reported for this group and the main
species employed to treat digestive problems were Hypericum perforatum L., Melissa
officinalis L. and Geranium purpureum Vill., with 70, 63 and 39 use-reports, respectively.
There are ten taxa, corresponding to six families, cited only in this category and a botanical
family was reported only for this purpose, Oxalidaceae. Note also that six of these taxa were
not currently used.
Circulatory category: this is a prominent category of plant use, with 37 taxa and 14
subcategories used for purposes related to the circulatory system and blood. The species
indicated with the highest number of use-reports were Olea europaea L. var. europaea (48),
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (25) and Pterospartum tridentatum (L.) Willk. (24).
There were ten taxa (five families) cited only in this category and one botanical family
(Ericaceae, with two medicinal species) was used exclusively for this purpose.
Urinary category: with 34 taxa, mainly used as infusion, the most referred were Zea
mays L. (71), Prunus avium (L.) L. (57) and the species belonging to the Malvaceae family
(50 each). It is curious to note that this is the only category for which were used fruit
peduncles. There were eight species, belong to seven botanical families, cited only in this
category, and two of these botanical families (Adiantaceae and Cupressaceae) were reported
only for this objective.
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Dermatological category: the interviewees reported 28 plants to treat diseases related
to this category, whose administration is fundamentally external, and the taxa most cited were
those belonging to Malvaceae family (39 each), Senecio serpens G.D.Rowley (37) and Aloe
vera (L.) Burm.f. (35). It has the largest number of subcategories (22) and the wounds can be
treated by 19 different plants. A few plants (four) were mentioned only in this category:
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. (Cistaceae), Euphorbia characias L. (Euphorbiaceae),
Prunella vulgaris L. (Lamiaceae) and Myrtus communis L. (Myrtaceae). The first of these
families is unique in this group and the latter two species are not currently used.
Respiratory category: 27 medicinal plants were reported to treat respiratory problems,
including Eucalyptus globulus Labill. (75), Citrus limon (L.) Osbeck (74) and Daucus carota
subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens (70). There are eight species indicted
exclusively for this category, which belong to seven families, three of which also exclusive
(Amaranthaceae, Cactaceae and Vitaceae). Half of these eight medicinal plants were
prepared in syrup and six of them are not currently used (Gomphrena globosa L., Opuntia
maxima Mill., Ecballium elaterium (L.) A.Rich., Mentha pulegium L., Malus domestica
Borkh. and Vitis vinifera L.).
Neurological category: 15 medicinal plants were considered beneficial in this
category. The species with the highest number of use-reports were Tilia cordata Mill. (63),
Aloysia citrodora Paláu (44) and Melissa officinalis L. (33). Three taxa (Lactuca sativa L.,
Origanum virens Hoffmanns. & Link and Valeriana officinalis L.) were used solely for this
purpose, and one family of them was only in this category (Valerianaceae). These plants were
referred for the tranquillizer subcategory, with the same preparation and administration.
Reproductive category: the informants reported 12 taxa, which belong to nine
botanical families (Apiaceae, Cucurbitaceae, Equisetaceae, Fabaceae, Juglandaceae,
Malvaceae, Poaceae and Urticaceae). The species of Malvaceae family, with 38 use-reports
for specie, Parietaria judaica L. (14) and species from Equisetaceae family (12) were the
most cited. This is the unique category for which it were referred exclusively female or male
disorders.
Skeleton and muscles: 11 taxa were mentioned knowing that Tamus communis L.,
Fraxinus angustifolia Vahl and Allium sativum L. were the species indicated by the highest
number of use-reports, respectively 43, nine and seven. It is interesting to note that Tamus
communis L., Hordeum vulgare L. and Atropa belladonna L. belong only to this group, and
consequently the Dioscoreaceae family also, and that they are used less frequently today.
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Ophthalmological category: it was reported one taxon in this group, Rosa spp., with 36
use-reports. Note that this taxon is not referred in other category and petals were mentioned
only here.
Other category: this category has seven subcategories used in contexts not enclosed in
previous categories (anti-cancerous, anti-inflammatory, aphrodisiac, earache, fever, mumps
and to slim), but the 13 plants covered here were mentioned in previous categories.
Approximately 22.2% (10) of botanical families were reported in only one illness
category and approximately 44.8% (47) of taxa were reported in only one.
3.3. Quantitative analysis
In the Table 5 are presented some important data for each illness category, namely the
number of taxa, the incidence, the number of use-reports, the ICF and the medicinal
importance. By the analysis of this table it is found that ICF varies from 0.69 for the category
"other" and 1.00 for the ophthalmological category.

Table 5: Informants' Consensus Factor (ICF) and Medicinal Importance (MI) of medicinal
plants.
Illness category

Number of
taxa (nt)

a

Incidence (%)

b

Number of
use-reports (nur)

Informants’

Medicinal

consensus factor

Importance (MI)d

index (ICF)c

Digestive

54

51.43

659

0.92

12.20

Circulatory

37

35.24

278

0.87

7.51

Urinary

34

32.38

483

0.93

14.21

Dermatological

28

26.67

427

0.94

15.25

Respiratory

27

25.71

375

0.93

13.89

Neurological

15

14.29

254

0.94

16.93

Reproductive

12

11.43

169

0.93

14.08

Skeleton and muscles

11

10.48

87

0.88

7.91

Ophthalmological

1

0.95

36

1.00

36.00

Other

13

12.38

40

0.69

3.08

a

A taxon may be listed in several of the categories of medicinal usage.

b

As percentage of records on the total of 105 records.

c

ICF = (nur –nt)/(nur −1).

d

MI= nur /nt.

Next, in the Tables 6 and 7 and the Figures 6 and 7, the data concerned to taxa. In the
first, we relate the taxa with the number of use-reports as well as the CI. It is seen that the 15
medicinal plants mentioned (14% of the total) correspond to approximately 50% of the total
use-reports in the Table 3. The 15 medicinal species with highest CI are shown in the Figure
15

6, each pattern represents one of the 10 different illness categories. According to the Table 3,
CI ranges from 0.04, for taxa mentioned only by three informants and with only three usereports (Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Opuntia maxima Mill., Phyllanthus niruri
L., Phaseolus vulgaris L., Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã, C.Pardo & J.C.Costa, Ulex
jussiaei Webb, Ulex minor Roth, Prunella vulgaris L., Oxalis pes-caprae L., Fumaria spp.,
Hordeum vulgare L. and Valeriana officinalis L.), and 2.15 for Lavatera cretica L., Malva
hispanica L. and Malva sylvestris L.. The low values of CI, according Tuttolomondo et al.
(2014), indicate that the local populations had little trust in some of the plants concerning the
treatment of certain pathologies, or as a strong indication of a fall in traditional plant
knowledge regarding medicinal uses of plants. Note that only three of plants with CI equal to
0.04 are using nowadays (Leucanthemum sylvaticum (Brot.) Nyman, Phyllanthus niruri L.
and Phaseolus vulgaris L.).

Table 6: The botanical taxa with more use-reports.
Taxa

URa

FCb

CIc

Illness categories (in decreasing
order)

73

Number of
different
subcategories
14

Lavatera cretica L.

168

2.15

168

73

14

2.15

Malva sylvestris L.

168

73

14

2.15

Melissa officinalis L.
Citrus limon (L.) Osbeck

101
100

71
75

8
11

1.29
1.28

Zea mays L.

78

64

8

1.00

Eucalyptus globulus Labill.
Hypericum perforatum L.
Aloysia citrodora Paláu
Daucus carota subsp. sativus
(Hoffm.) Schübl. & G. Martens
Tilia cordata Mill.
Equisetum arvense L.

77
76
75
72

66
58
61
71

6
8
4
3

0.99
0.97
0.96
0.92

Urinary, dermatological,
reproductive, digestive, respiratory
Urinary, dermatological,
reproductive, digestive, respiratory
Urinary, dermatological,
reproductive, digestive, respiratory
Digestive, neurological, urinary
Respiratory, digestive, circulatory,
other, neurological
Urinary, reproductive, circulatory,
skeleton and muscles
Respiratory, dermatological
Digestive, urinary, circulatory
Neurological, digestive
Respiratory, digestive

Malva hispanica L.

69
64

64
40

4
15

0.88
0.82

Equisetum telmateia Ehrh.

64

40

15

0.82

Parietaria judaica L.

61

34

9

0.78

Geranium purpureum Vill.

58

39

10

0.74

a

The number of use-reports.

b

The number of informants that referred the taxa.

c

CI=UR/N.

Neurological, circulatory, digestive
Urinary, reproductive, circulatory,
digestive, skeleton and muscles
Urinary, reproductive, circulatory,
digestive, skeleton and muscles
Urinary, reproductive,
dermatological, digestive
Digestive, urinary, circulatory,
other
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Fig. 6. The botanical taxa with the highest CI.
Some plants were referred to treat a large number of diseases. The Table 7 shows the
botanical taxa with the most number of different subcategories. It is interesting to verify that,
from these 14 plants, six are not in the Table 6, that is, they were referred for more
subcategories, but were not the most cited. The 14 plants correspond approximately only to
37.64% use-reports.
In relation to the Figure 7, about the botanical taxa with the highest RFC, the Citrus
limon (L.) Osbeck has the highest value because it was mentioned by 75 informants, followed
by Lavatera cretica L., Malva hispanica L., Malva sylvestris L., Daucus carota subsp. sativus
(Hoffm.) Schübl. & G. Martens and Melissa officinalis L., all in Table 6.

Table 7: The botanical taxa with more different subcategories.
Taxa

URa

FCb

CIc

Illness categories(in decreasing
order)

34

Number of
different
subcategories
15

Allium sativum L.

46

0.59

64

40

15

0.82

Equisetum telmateia Ehrh.

64

40

15

0.82

Pterospartum tridentatum (L.)
Willk.

44

30

15

0.56

Lavatera cretica L.

168

73

14

2.15

Malva hispanica L.

168

73

14

2.15

Dermatological, circulatory, skeleton
and muscles, digestive, other
Urinary, reproductive, circulatory,
digestive, skeleton and muscles
Urinary, reproductive, circulatory,
digestive, skeleton and muscles
Circulatory, digestive, urinary,
neurological, respiratory,
reproductive
Urinary, dermatological,
reproductive, digestive, respiratory
Urinary, dermatological,

Equisetum arvense L.

17

Malva sylvestris L.

168

73

14

2.15

Juglans regia L.

38

28

12

0.49

Fraxinus angustifolia Vahl

32

18

11

0.41

Citrus limon (L.) Osbeck

100

75

11

1.28

Geranium purpureum Vill.
Linum usitatissimum L.

58
22

39
14

10
10

0.74
0.28

Parietaria judaica L.

61

34

9

0.78

Urtica membranacea Poir. ex
Savigny

24

14

9

0.31

a

Use-reports of the taxa.

b

The number of informants that referred the taxa.

c

CI=UR/N.

Tamus communis

0.55

Olea europaea europaea

0.56

Citrus sinensis

0.60

Prunus avium

0.68

Hypericum perforatum

0.74

Aloysia citrodora

Botanical taxa

reproductive, digestive, respiratory
Urinary, dermatological,
reproductive, digestive, respiratory
Dermatological, circulatory,
reproductive, urinary, digestive
Circulatory, skeleton and muscles,
urinary, digestive
Respiratory, digestive, circulatory,
other, neurological
Digestive, urinary, circulatory, other
Respiratory, other, digestive,
dermatological
Urinary, reproductive,
dermatological, digestive
Circulatory, skeleton and muscles,
urinary, other

0.78

Tilia cordata

0.82

Zea mays

0.82

Eucalyptus globulus

0.85

Melissa officinalis

0.91

Daucus carota sativus

0.91

Malva sylvestris

0.94

Malva hispanica

0.94

Lavatera cretica

0.94

Citrus limon
0,00

0.96

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20
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Fig. 7. The botanical taxa with the highest RFC.
The ethnobotanical richness (R) is the number of taxa reported in each ethnobotanical
study (Begossi, 1996). In this study, R is equal to 105 and the ratio between medicinal plants
and the total number of informant (R/N) is equal to 1.35.
The ethnobotany diversity obtained (H=4.04) when compared with the same index of
the other available studies and with the value of R allow us to conclude that, in this area, there
exists considerable ethnobotanical diversity.
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The equitability index range is 0 to 1. This index allows a comparison between the
value found with the application of the Shannon-Wiener index and its maximum value. It
enables the comparison of systems that have very different levels of ethnobotany richness. A
value close to one indicates a high use diversity. In this study, E= 0.87.
As was referred above the ICF varies from 0.69 for the category "other" and 1.00 for
the ophthalmological category. The average ICF value for all illness categories was 0.90. The
high ICF values found in most of the medicinal categories reflect a high level of homogeneity
in consensus amongst, and indicate that natural remedies are considered extremely effective.
Note that the value of 1.00 for ophthalmological category is due to the fact that all
informants that mentioned the taxon indicated the same purpose. However it should also be
noted that we are talking of a genus rather than species.
The ethnobotanicity index (Portères, 1970), that is, the ratio between reported useful
plants and the flora area (expressed as a percentage), cannot be determined because the flora
study was not finished.
A quantitative data analysis during the interviews was of great importance and
relevance, as it allows us to make macro-scale comparisons; cultural and biological
biodiversity is seriously threatened in many regions of the world (Begossi, 1996), as seen in
independent studies using the same methodology (Camejo-Rodrigues et al., 2003). Next, we
present the Table 8 that shows some quantitative data on medicinal plants in 13
Mediterranean regions, including this study.

Table

8:

Quantitative

ethnobotanical

data

in

several

Mediterranean

regions

ethnopharmacologycal studies.
Region

References

Ra

Fb

Nc

R/N

Hd

Ee

ICFf

Montseny, Spain

Bonet and Vallès,

351

89

172

2.04

-

-

0.91

150

-

45

3.33

4.59

0.90

0.85

2003
Serra de São Mamede,

Camejo-Rodrigues

Portugal

et al., 2003

Alentejo, Portugal

Carvalho, 2006

104

43

54

1.93

4.35

0.94

-

Western Pyrenees,

Akerreta et al.,

92

-

88

1.05

3.86

0.85

0.65

Spain

2007

Trás-os-Montes,

Neves et al., 2009

88

42

46

1.91

-

-

0.48

Alt Empordà, Spain

Parada et al., 2009

335

80

178

1.88

-

-

0.91

Middle Navarra, Spain

Cavero et al., 2011

198

60

276

0.72

-

-

0.86

Eastern Mallorca,

Carrió and Vallès,

121

64

42

2.88

-

-

0.71

Balearic Islands

2012

Portugal
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Nebrodi Regional Park

Tuttolomondo et al.,

Sicily, Italy

2014

Basque Country, Spain

Menendez-Baceta et

90

44

226

0.40

3.36

0.74

0.54 -0.94

139

58

207

0.67

-

0.67

-

al., 2014
Bozyazı, Turkey

Sargin, 2015

159

55

178

0.89

-

-

0.11-0.74

Mount Hermon,

Baydoun et al.,

124

42

53

2.34

-

-

0.66-0.94

Lebanon

2015

Serra de Montejunto,

Present study

105

45

78

1.35

4.04

0.87

0.90

Portugal
a

The ethnobotanical richness.

b

The number of families.

c

The number of informants.

d

The ethnobotany diversity.

e

The equitability index.

f

ICF = (nur –nt)/(nur −1).

4. Conclusions
The present work allowed us to capture experiences, revive memories, check the
importance of the ancestral use of plants, and provide important ethnopharmacological
knowledge. The fieldwork also allowed the inventory of 105 taxa with medicinal properties
used by the population from the Protected Landscape of “Serra de Montejunto” (Lisbon
District, Portugal), in which studies on the traditional uses of plants are nonexistent. The
plants were distributed among ten illness categories and 95 subcategories; digestive category
included the largest number of plant species.
The botanical families Rosaceae, Asteraceae, Fabaceae and Lamiaceae were those
with the greatest species representation, which can be explained by the representativity of
these families in the Mediterranean flora and because they include some common plants, and
also due to its properties are used in pharmacology, but which are not necessarily the most
cited.
Some taxa are notable for the number of people who cited them, for the number of
use-reports, for the number of different categories, or for the three aspects, such as Allium
sativum L., Citrus sinensis (L.) Osbeck, Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G.
Martens, Equisetum arvense L., Equisetum telmateia Ehrh., Lavatera cretica L., Malva
hispanica L., Malva sylvestris L., Melissa officinalis L. and Pterospartum tridentatum (L.)
Willk.
The leaves and aerial part were most often used in the preparation of medicinal plants,
by flower and fruit. The infusion and direct application preparations were used frequently
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such as the oral administration largely predominated over another one. The fresh condition
also is the most frequent.
Most plants referred to in this study are still used today; only 17 are no longer
currently used because the population habits have changed. For example due to the purchase
of medicinal products in pharmacies, Atropa belladonna L., Ecballium elaterium (L.) A.
Rich., Gomphrena globosa L., Hyoscyamus albus L. and Valeriana officinalis L. are not used.
Informants used 304 local names to refer to the 105 medicinal taxa cataloged. These
names were checked against Portuguese publications that claims to contain all previously
published common plant names (Rocha, 1996; Fernandes and Carvalho, 2003; Arias, 2006).
We found several undocumented local names; for example, “bódanha”, “erva-da-infeção” and
“erva-do-betadine”. It is also important to note that some local Portuguese names allude to
their uses such as “quebra-pedra” (kidney stone of urinary category) – Phyllanthus niruri L. –
or “erva-hepática” (liver of digestive category) – Agrimonia eupatoria L.. The Table 3 have
315 vernacular names because some of them are repeated, the population gives the same name
to different plants (“pinheirinha”, “cavalinha”, “rabo-de-cavalo”, “tojo”, “hortelã”, “malva”,
“malvas” and “limonete”).
In quantitative terms, by analyzing the ethnobotanical indices (R=105, H=4.04,
E=0.87 and ICF=0.90) we obtained similar results to other studies carried out in
Mediterranean region that considered a wide range of ethnobotanical uses (Table 8). The data
provided by our informants and analyzed in the present paper clearly show that folk
knowledge on medicinal plants and plant uses is still alive in the studied region.
We are aware that this study is a first contribution to the ethnobotany of this region, in
the context of ethnopharmacology. It was field research using ethnobotanical methodology to
survey the medicinal uses of plants. More studies like this and those quoted in the
introduction are needed to gather ethnobotanical knowledge, including all kinds of useful
plants, in the various Portuguese regions.
The 78 informants in this study, with a mean age of 68 years and comprising 70%
women, approximately, provided important information, which was obtained for this study by
the method of ethnobotanical interview, to evaluate the knowledge of the vegetation, as well
as how they appropriate and use plants. The transmission of this type of knowledge from
generation to generation is now threatened in this region and may disappear. Despite this
reality, it is possible to find younger people still living in the countryside who depend on the
use of plants to satisfy their needs. For the greater conservation of traditional knowledge of
the use of plants, which can benefit local communities, studies of this nature are important, so
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as to encourage younger people to make contact with plants, preserve knowledge and realize
that every plant is a small, natural and sustainable laboratory.
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Coentros, coentro, coriandro
Cenoura

Funcho, fiôlho

Salsa

Apiaceae
Coriandrum sativum L.
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.)
Schübl. & G. Martens

Foeniculum vulgare Mill.

Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill

Cardo-leiteiro, cardo-mariano, cardo-desanta-maria

Silybum marianum (L.) Gaertn.

Nabo, nabiça, colza

Couve

Brassicaceae
Brassica napus L.

Brassica oleracea L.

Borragem, erva-da-borragem, borago, chupamel

Bálsamo

Senecio serpens G.D.Rowley

Boraginaceae
Borago officinalis L.

Alface, alface-hortense
Dente-de-leão, leituga-dos-montes, leitugados-açores
Margarida-branca, bem-me-quer, margaridamaior
Camomila, margaça, margacinha, matricária

Lactuca sativa L.
Leontodon taraxacoides Hoppe &
Hornsch.
Leucanthemum sylvaticum (Brot.)
Nyman
Matricaria recutita L.

Chamaemelum nobile (L.) All.

Bardana, bardana-ordinária, pegamassomenor
Macela, marcela, cabecinha-de-marcela,
cabecinha-de-macela

Alho, alho-comum

Allium sativum L.

Asteraceae
Arctium minus Bernh.

42

Cebola

0.46

36

4

4

10

4

0.05

0.05

0.13

0.05

0.51

0.04

3

40

0.05
0.09

0.24

0.04

0.13

0.09

0.05
0.91

0.44

0.54

0.05

0.08

RFCb

4
7

19

3

10

7

4
71

34

6
4

Avenca, avenca-das-fontes, capilária

FCa

Perpétuas-roxas

Local Portuguese names

Adiantaceae
Adiantum capillus-veneris L.
Amaranthaceae
Gomphrena globosa L.
Amaryllidaceae
Allium cepa L.

Botanical family, scientific name

Leaves

Root

Aerial part,
flower, leaves

Other – fever

Respiratory – bronchitis, catarrh, cough, whooping
cough
Digestive – stomach, ulcers

Aerial part
Leaves

Respiratory – cold
Dermatological – burns, infection skin, wounds

Aerial part

Leaves, sap

Dermatological – cicatrizing, insect bites, wounds

Circulatory – blood purifier

Aerial part
Aerial part, flower
Leaves

Digestive – digestion, stomach
Neurological – tranquillizer
Respiratory – cough

Aerial part, flower
Flower
Flower
Leaves
Leaves
Aerial part
Aerial part

Root
Root
Aerial part, flower

Aerial part

Other – anti-cancerous
Digestive – liver
Circulatory – blood purifier
Digestive – appetite, belly ache, digestion, parasites,
stomach
Urinary – diuretic
Neurological – tranquillizer
Other – fever
Neurological – tranquillizer
Digestive – intestines, liver
Urinary – diuretic
Circulatory – blood pressure

Aerial part
Aerial part

Aerial part, seeds
Aerial part
Aerial part

Aerial part
Leaves
Root

Digestive – digestion, intestines
Urinary – diuretic
Digestive – digestion, disinfectant of the digestive
system, stomach
Urinary – diuretic
Reproductive – gynaecological infection, prostate

Urinary – diuretic
Digestive – liver
Respiratory – cold, cough

Bulb

Other – earache

Direct ingestion

Syrup

Infusion
Direct application
(some heated in the
candle), infusion
Infusion

Infusion
Infusion
Syrup (sugar
maceration, some
with carrot)
Direct application,
ointment (with olive
oil and elderberry)
Infusion

Infusion
Infusion
Cooking (with bran),
infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion

Direct ingestion
Direct ingestion,
infusion
Direct ingestion

Direct ingestion
Infusion
Syrup (sugar
maceration, some
with juice of lemon
or blue chalk sticks)
Infusion
Infusion
Infusion

Bulb

Bulb

Direct application
(some frying in olive
oil or with oil from
wheat)
Alcohol maceration
(some with black
bryony), direct
ingestion
Direct application
(frying in olive oil)

Bulb
Bulb
Bulb
Bulb
Bulb

Urinary – diuretic, urinary tract
Dermatological – furuncles
Other – earache
Digestive – constipation
Circulatory – blood pressure, blood purifier,
cholesterol
Dermatological – cuts, furuncles, herpes, infection
skin, insect bites, pimples, shingles, wounds,
wounds on lips
Skeleton and muscles – rheumatism

Infusion, syrup
(sugar maceration,
some with lemon or
orange skin), vapours
Direct ingestion
Direct application
Direct application
Direct ingestion
Direct ingestion

Infusion

Infusion

Preparation

Onion skin

Flower

Aerial part

Part(s) used

Respiratory – bronchitis, cough, hoarseness, throat

Respiratory – hoarseness

Urinary – bladder, diuretic, kidneys, urinary tract

Popular use

Oral

Oral

Oral

Oral
External

Oral

External

Fresh

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Dried

Fresh

Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh

No

Yes or no

No

Yes
No

Yes

Yes or no

Yes
Yes or no
Yes

4

8

6

2
3

4

37

8
32
5

2
2
4
4
6
4
3
No
Yes or no
No
Yes
Yes or no
Yes
Yes
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh
Fresh
Fresh
Dried
Fresh or dried
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral

3
3
17

5

4
2

5
2
6

4
2
70

2

7
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3
2
2
2
8

44

4

6

URpc

Yes
Yes
Yes or no

Yes

Yes
Yes

Yes or no
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes or no

Yes

Yes or no

Yes or no

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes or no

Yes or no

No

Yes or no

Actual
use

Fresh
Fresh
Fresh or dried

Fresh

Fresh
Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh
Fresh
Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh
Fresh
Fresh
Fresh
Fresh

Fresh or dried

Dried

Fresh or dried

Condition

Oral
Oral
External, oral

Oral

Oral
Oral

Oral
Oral
Oral

Oral
Oral
Oral

External

External, oral

External

Oral
External
External
Oral
Oral

Oral

Oral

Oral

Administration

4

8

11

4

42

40

3

0.05

0.10

0.14

0.05

0.54

0.51

0.04

0.05
0.13

0.32

4
10

0.08
25

0.22

0.09

0.05
0.92

0.59

0.65

0.05

0.08

CIe

6

17

7

4
72

46

51

4

6

URd

3
3
3

Tojo

Tojo, tojo-durázio
Tojo, tojo-molar, tojo-branco, tojo-gatanho-

Ulex airensis Esp.Santo, Cubas, Lousã,
C.Pardo & J.C.Costa
Ulex jussiaei Webb
Ulex minor Roth

3
30

Feijoeiro, feijoeiro-vulgar, feijão
Carqueja, carqueija, carqueijeira

Phaseolus vulgaris L.
Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

3
5

Giesta, giesta-das-sebes, giesteira-das-sebes

5
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Leite-latrigueira, malateira-maior, troviscomacho
Quebra-pedra, quebra-pedras, filanto

Tremoceiro, tremoceiro-branco, tremoço,
tremoço-branco

4
5

40

40

Medronheiro, ervedeiro, êrvodo
Torga, urze, queiroga

Pinheirinha, cavalinha, rabo-de-cavalo

Pinheirinha, cavalinha, cavalinha-doscampos, erva-cavalinha, rabo-de-cavalo

4
43

Zimbro

Bódanha, baganha, norça-preta, uva-de-cão,
arrebenta-boi

6

5

Pepino-de-são-gregório, pepineiro-de-sãogregório, pepineiro-bravo

4

Abóbora, aboboreira

16

11

16

3

12

Melancia, melancieira

Erva-da-desinfeção, erva-da-infeção, alcar,
erva-das-túberas

Erva-prata, erva-dos-unheiros, erva-doslinheiros, paroníquia

Sabugueiro, sabugo, sabugueiro-negro,
sabugueiro-preto

Figueira-da-índia, cato-dos-figos-da-índia,
figueira-da-barbária

Bolsa-de-pastor, erva-do-bom-pastor

Lupinus albus L.

Phyllanthus niruri L.
Fabaceae
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC.

Ericaceae
Arbutus unedo L.
Calluna vulgaris (L.) Hull.
Euphorbiaceae
Euphorbia characias L.

Equisetum telmateia Ehrh.

Equisetaceae
Equisetum arvense L.

Cupressaceae
Juniperus turbinata Guss.
Dioscoreaceae
Tamus communis L.

Ecballium elaterium (L.) A.Rich.

Cucurbitaceae
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &
Nakai
Cucurbita maxima Duchesne

Cistaceae
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.

Caryophyllaceae
Paronychia argentea Lam.

Caprifoliaceae
Sambucus nigra L.

Cactaceae
Opuntia maxima Mill.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

0.04
0.04

0.04

0.04
0.38

0.06

0.06

0.04

0.29

0.05
0.06

0.51

0.51

0.55

0.05

0.08

0.06

0.05

0.21

0.14

0.21

0.04

0.15

Digestive – liver
Digestive – liver

Circulatory – diabetes
Digestive – diarrhoea, liver, stomach
Respiratory – asthma, cold
Urinary – bladder, diuretic, kidneys
Circulatory – blood pressure, blood purifier,
cholesterol, diabetes, heart
Neurological – tranquillizer
Reproductive – prostate
Digestive – liver

Digestive – liver
Urinary – kidneys
Circulatory – heart
Circulatory – cholesterol, diabetes

Urinary – kidney stone

Dermatological – warts

Circulatory – cholesterol
Circulatory – gout

Digestive – intestines, liver
Urinary – bladder, diuretic, kidneys, urinary
infection, urinary tract
Circulatory – blood pressure, blood purifier,
cholesterol, diabetes, uric acid
Skeleton and muscles – mineralizing
Reproductive – gynaecological infection, prostate
Digestive – intestines, liver
Urinary – bladder, diuretic, kidneys, urinary
infection, urinary tract
Circulatory – blood pressure, blood purifier,
cholesterol, diabetes, uric acid
Skeleton and muscles – mineralizing
Reproductive – gynaecological infection, prostate

Skeleton and muscles – rheumatism

Flower
Flower

Pericarp
Aerial part, flower
Aerial part, flower
Flower, leaves
Aerial part,
flower, leaves
Aerial part, flower
Flower
Flower

Flower
Flower
Flower
Seeds

Aerial part

Latex

Aerial part
Leaves

Oral
Oral

Oral
Oral
Oral

Infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion

Oral
Oral
Oral
Oral
Oral

Oral
Oral
Oral
Oral

Oral

External

Oral
Oral

Oral
External, oral

Infusion
Infusion
Infusion
Cooking, direct
ingestion (water
seeds maceration)
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion

Infusion

Direct application

Infusion
Infusion

Infusion
Infusion

Aerial part
Aerial part

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh or dried
Dried
Fresh or dried

Dried
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh
Dried

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried
Fresh

Fresh or dried
Fresh or dried

No
No

Yes
Yes
No

Yes
Yes or no
Yes or no
Yes
Yes or no

No
No
No
Yes or no

Yes

Yes

Yes
No

Yes
Yes or no

3
3

3
2
3

3
7
2
6
24

3
3
2
5

3

23

4
5

3
12

8

Infusion

Aerial part

Yes or no

3
12
5
36
Yes
Yes or no
Yes
Yes or no
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried
Oral
External, oral
Oral
External, oral
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion

Aerial part
Aerial part
Aerial part
Aerial part

Fresh or dried

8
Yes or no
Fresh or dried
Oral

Infusion

Aerial part

Oral

5
36

43

4

2
6

3

4

16

8
3

2
2
13

Yes
Yes or no

Yes or no

Yes

Yes or no
No

Yes

Yes

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes
Yes or no
No

3

2

4
14

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh

Dried

Dried
Fresh

Fresh or dried

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh
Fresh or dried
Fresh or dried

No

Yes

No
Yes or no

Oral
External, oral

External

Oral

Oral
External

Oral

Oral

External

Oral
Oral

Oral
Oral
External

Fresh

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Infusion
Infusion

Alcohol maceration
(some with garlic)

Infusion

Cooking (fruit pulp),
direct ingestion
Direct ingestion
Direct application

Direct ingestion

Infusion

Infusion
Infusion

Infusion
Infusion
Direct application
(crushed leaves),
infusion, ointment
(some with olive oil
and blue chalk sticks)

Oral

Oral

Oral
Oral

Aerial part
Aerial part

Fruit

Fruit

Seeds
Fruit

Reproductive – prostate
Respiratory – sinusitis

Urinary – diuretic

Fruit, seeds

Fruit

Aerial part, leaves

Aerial part
Aerial part

Flower
Flower, leaves
Flower, leaves

Syrup

Infusion

Aerial part
Fruit, latex, leaves

(juice from leaves)
Infusion
Infusion

Aerial part, fruit
Aerial part, fruit

Digestive – parasites, stomach

Urinary – diuretic

Dermatological – wounds

Digestive – stomach
Circulatory – blood pressure

Respiratory – influenza
Urinary – bladder, diuretic
Dermatological – furuncles, hair, infection skin,
wounds

Respiratory – bronchitis, cough

Digestive – intestines, stomach
Urinary – bladder, diuretic, kidney stone, urinary
infection
Circulatory – haemorrhages

3
3

3

3
44

5

8

3

23

4
5

64

64

43

4

6

5

4

16

11

17

3

20

0.04
0.04

0.04

0.04
0.56

0.06

0.10

0.04

0.29

0.05
0.06

0.82

0.82

0.55

0.05

0.08

0.06

0.05

0.21

0.14

0.22

0.04

0.26

Fel-da-terra, centáurea-comum

Erva-de-são-roberto, erva-roberta

Gentianaceae
Centaurium erythraea Rafn

Geraniaceae
Geranium purpureum Vill.

14

Linho, linho-comum, sementes-de-linhaça

Malvaceae
Lavatera cretica L.

Malvas, malva, malva-bastarda, lavatera,
lavatera-silvestre

3

Tomilho, sal-da-terra, serpão-do-monte

Thymus sylvestris Hoffmans. & Link
Linaceae
Linum usitatissimum L.

Rosmarinus officinalis L.

Prunella vulgaris L.

Orégão, orégão-comum, oregãos, orégos,
ourégão
Erva-férrea, prunela, brunela, consoldamenor
Alecrim, alecrim-da-terra, alecrinzeiro

Origanum virens Hoffmanns. & Link

73

0.94

0.18

0.04

0.19

0.04

3
15

0.06

0.06
0.40

0.45

0.91

0.36

0.74

0.50

0.18

0.28

0.05

5

5
31

Poejo, poêjo, poejos, hortelã-pimenta-mansa
Hortelã, hortelã-comum, hortelã-verde-dosaçores

Mentha pulegium L.
Mentha spicata L.

35

71

28

Hortelã-pimenta, hortelã-apimentada, hortelã

Erva-cidreira, melissa, limonete, chá-defrança, citronela

Nogueira, nogueira-comum, nogueiraeuropeia, noz

58

39

14

22

4

Mentha piperita L.

Lamiaceae
Melissa officinalis L.

Juglandaceae
Juglans regia L.

Hipericão, pelicão, plicão, milfurada, ervade-são-joão, hipiricão-do-gerês, piricão

Carrasco, carrasqueiro

Fagaceae
Quercus coccifera L.

Hipericaceae
Hypericum perforatum L.

menor
Faveira, fava

Vicia faba L.

Infusion

Infusion
Infusion (some with
leaves of walnut
tree), vapours
Infusion (some with
leaves of walnut tree)
Infusion (some with
leaves of walnut tree
or orange tree),
vapours

Aerial part, leaves

Leaves
Aerial part, leaves,
seeds
Aerial part, leaves
Aerial part, leaves,
seeds

Digestive – constipation, digestion, enteritis,
haemorrhoids, infection of the mouth,
intestines, oral hygiene, stomach
Respiratory – throat
Urinary – urinary infection

Dermatological – infection skin, wounds
Reproductive – gynaecological infection, intimate
hygiene

36

5
50

39
38

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no
Yes or no

Fresh or dried

Fresh
Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Enema,
external, oral, to
rinse one’s
mouth
Gargle
External, oral

External
Enema,
external,
irrigation

2
4
No
No
Dried
Dried
External
External
Poultice
Cooking
Seeds
Seeds

168

2.15

0.28

22
3
13
Yes
No
Dried
Fresh or dried
Oral
External
Direct ingestion
Cooking, poultice
Seeds
Seeds

Digestive – constipation
Respiratory – breathing difficulties, breathlessness,
bronchitis, cold, cough, influenza, hoarseness
Dermatological – furuncles
Other – mumps

3
4
6
5
Yes
Yes
Yes or no
Yes
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried
Oral
Oral
External, oral
Oral
Aerial part
Aerial part
Aerial part
Aerial part

Circulatory – cholesterol, to stimulate the circulation
Neurological – tranquillizer
Dermatological – to strengthen the hair
Respiratory – asthma, cold, cough

0.06

0.23

18
3
2
Yes
No
Fresh
Fresh

5

0.04

3

3

No

Fresh

External
Oral
External

Infusion
Infusion
Alcohol maceration
(patches)
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion

Leaves

0.06

Aerial part
Aerial part

Dermatological – wounds

5

0.06
0.49

0.58

45

5
38

1.29

0.49

0.97

0.74

0.19

0.32

0.13

101

38

76

58

15

25

10

Digestive – digestion, liver
Respiratory – bronchitis

5
5
29
4
5
5
Yes
No
Yes or no
No
Yes
Yes
Fresh or dried
Fresh
Fresh or dried
Fresh
Fresh
Fresh or dried
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion

Aerial part
Aerial part
Aerial part, leaves
Aerial part
Aerial part
Aerial part

6

63
5
33
40

Yes or no

7
17

5

3

Yes or no
Yes
Yes or no
Yes or no

Fresh or dried

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes

3
3

Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried

External,
irrigation

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried

Yes or no
Yes

70

8
8
3

39

6
9

18
7

2
2
4
2

Oral
Oral
Oral
Oral

Leaves

Reproductive – gynaecological infection, prostate

External, oral
External

To rinse one’s
mouth
External, oral

Fresh or dried
Fresh or dried

Yes or no

Yes or no
Yes
Yes or no

Yes or no

No
Yes or no

Yes or no
Yes

Yes
Yes
No
Yes

Infusion
Infusion
Infusion
Infusion

Leaves
Leaves

Circulatory – chilblains, cholesterol, diabetes, heart
Dermatological – hair loss, impetigo skin, wounds

Infusion (some with
mallows)
Infusion
Infusion (some with
mallows)
Infusion (some with
mallows or leaves of
orange tree)

Infusion

External, oral
Oral

Infusion
Infusion

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Dried
Dried
Dried
Dried

Aerial part, leaves
Aerial part
Aerial part, leaves
Aerial part, leaves

Leaves

Digestive – colic, digestion, intestines, stomach
Urinary – diuretic, kidneys
Neurological – headache, tranquillizer
Digestive – digestion, flatulence, intestines,
parasites, stomach
Urinary – diuretic
Respiratory – cough
Digestive – digestion, intestines, parasites, stomach
Respiratory – influenza
Neurological – tranquillizer
Neurological – tranquillizer

Leaves

Urinary – kidneys, urinary infection

Oral

Oral
Oral
Oral

Oral

Oral
Oral

Oral
Oral

Oral
Oral
External
Oral

Infusion

Infusion
Infusion
Infusion

Aerial part,
flower, leaves
Aerial part
Aerial part

Infusion

Aerial part
Aerial part
Aerial part

Infusion
Infusion

Infusion
Infusion

Infusion
Infusion
Direct application
Infusion

Aerial part

Aerial part
Aerial part

Leaves
Leaves

Flower
Flower
Seed coat
Flower

Digestive – toothache

Digestive – digestion, haemorrhoids, liver, stomach,
ulcers
Urinary – kidneys, urinary infection
Circulatory – blood pressure

Digestive – digestion, gall bladder, intestines, liver,
stomach
Urinary – bladder, diuretic
Circulatory – cholesterol, diabetes
Other – anti-cancerous

Digestive – appetite, liver, parasites
Circulatory – diabetes

Digestive – diarrhoea
Circulatory – blood purifier, cholesterol, diabetes

Urinary – kidneys
Circulatory – gout
Dermatological – to stop bleeding, wounds
Skeleton and muscles – rheumatism

Murta, murteira, murtinho, mirto

Myrtus communis L.

Poaceae
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Chá-príncipe, erva-príncipe, erva-limão

Tanchagem, tanchagem-maior, erva-dassete-linhas

Pinheiro-manso

Plantaginaceae
Plantago major L.

12

Pinheiro-bravo, pinheiro-marítimo

Pinus pinea L.

31

3

13

3

30

3

46

Celidónia, erva-do-betadine, erva-andorinha,
erva-das-verrugas
Cãezinhos, catarinas, fumária

Erva-praga, erva-pata, erva-azeda-amarela,
erva-canária, trevo-azedo

Oliveira

18

4

66

21

73

73

Fumaria spp.
Pinaceae
Pinus pinaster Aiton

Papaveraceae
Chelidonium majus L.

Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L.

Olea europaea L. var. europaea

Freixo, freixo-comum, freixo-de-folhasestreitas

Eucalipto, eucalipto-comum

Myrtaceae
Eucalyptus globulus Labill.

Oleaceae
Fraxinus angustifolia Vahl

Figueira, figueira-comum, bebereira

Malvas, malva, malva-silvestre, malvaselvagem

Malva sylvestris L.

Moraceae
Ficus carica L.

Malvas, malva, malva-de-espanha

Malva hispanica L.

0.40

0.04

0.17

0.15

0.04

0.38

0.04

0.59

0.23

0.05

0.85

0.27

0.94

0.94

Olive oil

Other – earache

Digestive – digestion, colic, liver, stomach
Neurological – antidepressant, tranquillizer

Digestive – haemorrhoids
Respiratory – cough
Urinary – urinary infection

Dermatological – cicatrizing, wounds

Circulatory – diabetes
Dermatological – cicatrizing, wounds
Respiratory – breathing difficulties, cough

Circulatory – chilblains
Dermatological – cuts, wounds
Digestive – liver

Aerial part, leaves
Aerial part, leaves

Leaves
Leaves
Leaves

Leaves
Resin
Leaves, young
shoots
Resin

Sap
Sap
Aerial part

Infusion
Infusion

Infusion
Infusion
Infusion

Infusion
Direct application
Syrup (sugar
maceration), vapours
Direct application

Direct application
Direct application
Infusion

Direct ingestion

Infusion
Direct application
(frying garlic in olive
oil or with oil from
wheat), ointment
(with blue chalk
sticks and elderberry)
Direct application
(frying garlic in olive
oil)

Leaves
Olive oil

Stem

Infusion

Leaves

Digestive – parasites

Infusion
Infusion
Infusion

Leaves
Leaves
Leaves

Infusion, syrup,
vapours
Infusion
Direct application
(powder from
crushed leaves)

Syrup (with dried
apple and raisins)
Direct application

Infusion
Infusion (some with
leaves of walnut
tree), vapours
Infusion (some with
leaves of walnut tree)
Infusion (some with
leaves of walnut tree
or orange tree),
vapours

Digestive – constipation
Urinary – diuretic
Circulatory – blood pressure, blood purifier,
cholesterol, gout, heart, uric acid
Skeleton and muscles – mineralizing, osteoporosis,
rheumatism
Circulatory – blood pressure, cholesterol, heart
Dermatological – furuncles, shingles, wounds

Flower, leaves,
young shoots
Leaves
Leaves

Latex

Respiratory – breathing difficulties, bronchitis, cold,
cough, throat
Dermatological – wounds
Dermatological – rash

Dermatological – callus, warts

Aerial part, leaves,
seeds

Reproductive – gynaecological infection, intimate
hygiene

Fruit

Aerial part, leaves

Dermatological – infection skin, wounds

Respiratory – cold, cough

Leaves
Aerial part, leaves,
seeds

Aerial part, leaves,
seeds

Reproductive – gynaecological infection, intimate
hygiene

Respiratory – throat
Urinary – urinary infection

Aerial part, leaves

Dermatological – infection skin, wounds

Aerial part, leaves

Infusion
Infusion (some with
leaves of walnut
tree), vapours
Infusion (some with
leaves of walnut tree)
Infusion (some with
leaves of walnut tree
or orange tree),
vapours
Infusion

Leaves
Aerial part, leaves,
seeds

Respiratory – throat
Urinary – urinary infection

Digestive – constipation, digestion, enteritis,
haemorrhoids, infection of the mouth,
intestines, oral hygiene, stomach

Infusion

Aerial part, leaves

Digestive – constipation, digestion, enteritis,
haemorrhoids, infection of the mouth,
intestines, oral hygiene, stomach

Fresh or dried
Fresh or dried

External
Enema,
external,
irrigation

Oral
Oral

Fresh or dried
Fresh or dried

Yes or no
Yes

Yes
Yes
Yes

No
Fresh
Fresh
Fresh

Fresh
External
Oral
Oral
Oral

Yes or no
No
Yes or no

Yes
Yes or no
No

No

Yes

Yes or no
Yes or no

Yes

Fresh
Fresh
Fresh

Fresh
Fresh
Dried

Fresh

Fresh

Fresh or dried
Fresh

Fresh or dried

Yes
Yes
Yes or no

Yes or no
No

Yes or no

Yes or no

No

Yes or no

Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes or no

Yes or no

Oral
External
Inhalation, oral

External
External
Oral

Oral

External

Oral
External

Oral

Dried
Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh
Dried

External
External

Oral
Oral
Oral

Fresh

Fresh

Dried

Inhalation, oral

External

Oral

Fresh or dried

Fresh or dried

External
Enema,
external,
irrigation

Fresh
Fresh or dried

Enema,
external, oral, to
rinse one’s
mouth
Gargle
External, oral

Fresh or dried

Yes or no
Yes or no

Fresh
Fresh or dried

Yes or no

Yes or no

Fresh or dried

Enema,
external, oral, to
rinse one’s
mouth
Gargle
External, oral

25
21

2
2
2

2

6
6
12

3
31
3

3

2

48
4

9

2
4
17

2
4

75

20

4

38

39

5
50

36

38

39

5
50

36

46

6

0.59

0.08

0.15
0.18

12

0.04

0.44

0.04

0.69

0.41

0.05

0.99

0.31

2.15

2.15

14

3

34

3

54

32

4

77

24

168

168

5

Ginjeira, ginjeiro, ginja
Ameixeira, ameixieira, ameixoeira
Pereira, pereira-mansa, pereira-comum
Roseiras, roseira, rosas
Silva, silvas, amoras-silvestres

Pegamaço, amor-de-hortelão

Limoeiro, limão

Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Pyrus communis L.
Rosa spp.
Rubus ulmifolius Schott
Rubiaceae
Galium aparine L.

Rutaceae
Citrus limon (L.) Osbeck

Capsicum frutescens L.
Hyoscyamus albus L.

Solanaceae
Atropa belladonna L.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Beladona, erva-moura-furiosa, ervamidriática
Piripiri, malagueta, pimenteiro-de-caiena
Meimendro, mimendro, meimendro-branco

Laranjeira, laranjeira-doce, laranja-doce,
laranja

3
6
4
36
4

Cerejeira, cerdeira, cerdeiro, cereja

Prunus avium (L.) L.

Malus domestica Borkh.

Nespereira, nespereira-do-japão, nêsperas
Morangueiro, morango, morangueiro-bravo,
morangueira-vulgar, fragária, erva-dosmorangos
Macieira, maceira, maçãzeira

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Fragaria vesca L.

4
25

4

47

75

53

3

22
3

6

Marmeleiro, gamboeiro

Cydonia oblonga Mill.

4
3

Agrimónia, erva-eupatória, erva-hepática
Pilriteiro, espinheiro, pirliteiro

5

64

3
29

Rosaceae
Agrimonia eupatoria L.
Crataegus monogyna Jacq.

Labaça-ordinária, labaça, alabaça, regalo-dahorta

Milho, milho-grosso

Zea mays L.

Polygonaceae
Rumex conglomeratus Murray

Cevada-santa, cevada
Trigo, trigo-mole

Hordeum vulgare L.
Triticum aestivum L.

0.05
0.32

0.05

0.60

0.96

0.06

0.04
0.08
0.05
0.46
0.05

0.68

0.04

0.28
0.04

0.08

0.05
0.04

0.06

0.82

0.04
0.37

Silk
Corn kernel
Silk

Leaves, lemon
skin
Fruit, juice

Neurological – tranquillizer

Digestive – haemorrhoids
Digestive – toothache

Skeleton and muscles – rheumatism

Reproductive – gynaecological infection

Fruit
Seeds

Fruit

Flower, leaves
Flower, leaves,
orange skin
Leaves

Circulatory – heart
Neurological – tranquillizer

Respiratory – cold, throat

Flower, leaves,
mesocarp, orange
skin
Flower, fruit,
leaves, orange
skin

Digestive – constipation, digestion, liver

Other – to slim

Fruit, juice, leaves

Leaves, lemon
skin
Fruit, juice,
leaves, lemon skin

Aerial part
Aerial part

Fruit peduncles
Fruit
Leaves
Flower, petals
Leaves

Fruit peduncles

Fruit

Aerial part
Flower, fruit,
leaves
Leaves
Leaves
Leaves
Leaves
Leaves

Leaves
Root

Circulatory – blood purifier, cholesterol, uric acid

Respiratory – cold, cough, hoarseness, throat, voice

Digestive – digestion

Digestive – hepatitis, liver
Circulatory – blood purifier

Urinary – bladder, diuretic, kidneys, urinary
infection, urinary tract
Urinary – bladder, kidneys, urinary tract
Digestive – constipation, intestines
Digestive – digestion, gall bladder
Ophthalmological – eyes, inflammations
Circulatory – diabetes

Respiratory – cold, cough

Digestive – digestion, liver, stomach
Circulatory – blood pressure, to stimulate the
circulation
Digestive – diarrhoea
Circulatory – cholesterol, urea
Circulatory – blood pressure, cholesterol, diabetes
Digestive – diarrhoea
Urinary – kidneys

Digestive – diarrhoea
Dermatological – psoriasis

23

7

5
14
2

Yes or no

Yes

Yes or no
Yes or no
No

Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh

Oral

Oral

Oral
Oral
Irrigation

Direct ingestion
Cooking, direct
application (crushed
leaves), smoke

Alcohol maceration

Infusion (with
mallows and/or
leaves of walnut tree)

Infusion, syrup
(sugar maceration,
some with onion
skin)
Infusion
Infusion

Oral
External

Fresh or dried
Fresh or dried

Yes or no
No

4
16

4

3
Yes
Fresh
Oral

No

2
Yes or no
Fresh
Oral

Fresh

6
Yes
Fresh
Oral

External

74
Yes or no
Fresh

Direct ingestion
(juice with water)
Direct ingestion,
infusion

15
Yes
Fresh

3
2

5
6
6
36
4

57

4

2
4
25
2
2

5
5

3
2

2
2
3

71

Oral

Yes or no
Yes

Yes or no
Yes
Yes
Yes or no
Yes

Yes or no

No

Yes
Yes or no
Yes or no
Yes
Yes

Yes or no
Yes

No
Yes

Yes
No
Yes or no

Yes or no

21

3

3
10

Oral

Fresh
Fresh

Fresh or dried
Fresh or dried
Dried
Fresh
Fresh

Fresh or dried

Dried

Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh
Fresh

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh
Fresh

Dried
Dried
Dried

Fresh or dried

No

No

No
Yes or no

Direct ingestion
(juice), infusion,
syrup (sugar
maceration, some
with onion skin)
Direct ingestion
(juice with water),
infusion
Infusion

Oral
Oral

Oral
Oral
Oral
External
Oral

Oral

Oral

Oral
Oral
Oral
Oral
Oral

Oral
Oral

Oral
External

Oral
External
External, oral

External, oral

Dried

Dried

External

External

Dried
Dried

External
External, oral

Infusion

Infusion
Infusion

Infusion
Direct ingestion
Infusion
Infusion
Infusion

Syrup (with dried
figs and raisins)
Infusion

Infusion
Infusion
Infusion
Infusion
Infusion

Infusion
Infusion

Infusion
Infusion

Infusion
Poultice (with flour)
Infusion

Seeds

Dermatological – shingles

Silk

Seeds

Respiratory – bronchitis, cold, measles

Urinary – bladder, diuretic, urinary infection,
urinary tract
Circulatory – blood pressure
Skeleton and muscles – rheumatism
Reproductive – gynaecological infection, prostate

Poultice (with flour)
Cooking (flour or
bran with
chamomile)
Cooking (bran),
poultice (with flour
and bran)
Cooking, direct
application (oil from
seeds, some with
garlic), poultice
Infusion

Seeds
Seeds

Skeleton and muscles – rheumatism
Digestive – belly ache, diarrhoea

4
28

4

51

100

5

5
6
6
36
4

57

4

25
4

6

5
5

5

78

3
34

0.05
0.36

0.05

0.65

1.28

0.06

0.06
0.08
0.08
0.46
0.05

0.73

0.05

0.32
0.05

0.08

0.06
0.06

0.06

1.00

0.04
0.44

Batateira, semilheira, batata

Tília, tília-de-folhas-pequenas

Solanum tuberosum L.

Tiliaceae
Tilia cordata Mill.

Aloé-vera, aloé, aloé-dos-barbados, babosa

Videira, videira-europeia, vinha, parreira,
cepa

Lúcia-lima, bela-luísa, doce-lima, limonete

Valeriana, valeriana-das-boticas, erva-dosgatos

Urtiga-de-cauda, urtigas, urtiga

b

The number of informants that referred the taxa.
RFC=FC/N, where N is the total number of informants.
c
Use-reports of the taxa by illness category.
d
Use-reports of the taxa.
e
CI=UR/N.

a

Xanthorrhoeaceae
Aloe vera (L.) Burm.f.

Vitaceae
Vitis vinifera L.

Verbenaceae
Aloysia citrodora Paláu

Valerianaceae
Valeriana officinalis L.

Urtica membranacea Poir. ex Savigny

Alfavaca-de-cobra, alfavaca, parietária, ervadas-paredes, erva-dos-muros

Beringela

Solanum melongena L.

Urticaceae
Parietaria judaica L.

Tomateiro, tomate
Fisális, alquequenge-amarelo, tomatinho-decapuz

Lycopersicon esculentum Mill.
Physalis peruviana L.

35

3

61

3

14

34

64

26

4

4
11

0.45

0.04

0.78

0.04

0.18

0.44

0.82

0.33

0.05

0.05
0.14

Aerial part
Aerial part

Skeleton and muscles – rheumatism
Other – anti-inflammatory

Dermatological – burns, cicatrizing, insect bites,
pimples, skin allergy, wounds
Skeleton and muscles – rheumatism
Other – anti-cancerous

Respiratory – cold, cough

Digestive – digestion, spasms, stomach
Neurological – tranquillizer

Direct application
Direct application
Syrup

Sap
Leaves

Syrup (with dried
apple and dried figs)

Infusion
Infusion

Infusion

Direct application
(some crushed leaves
and/or juice),
infusion, vapours
Infusion, vapours
Infusion
Infusion, vapours
Cooking, infusion
Cooking, direct
application, direct
ingestion (juice),
infusion
Cooking, direct
application
Cooking

Infusion
Infusion
Infusion

Direct ingestion
Direct ingestion
(water maceration of
fruit)
Direct ingestion
(juice)
Direct application
Direct application

Sap

Fruit

Aerial part, leaves
Aerial part, leaves

Aerial part, leaves

Aerial part, leaves
Aerial part, leaves
Aerial part, leaves
Aerial part
Aerial part

Urinary – kidneys, urinary infection
Dermatological – skin, wounds
Reproductive – gynaecological infection, prostate
Urinary – diuretic
Circulatory – anaemia, blood, blood purifier,
circulation, diabetes, gout

Neurological – tranquillizer

Aerial part, leaves

Digestive – haemorrhoids, infection of the mouth,
intestines

Aerial part
Aerial part, leaves
Aerial part,
flower, leaves

Tuber
Tuber

Neurological – headache
Dermatological – insect bites
Digestive – digestion
Circulatory – circulation, heart
Neurological – tranquillizer

Tuber

Digestive – stomach

Fruit
Fruit

Fruit
Fruit
Fruit

Seeds

Other – earache
Urinary – diuretic
Digestive – stomach
Circulatory – blood purifier, cholesterol, diabetes,
uric acid
Other – aphrodisiac
Circulatory – cholesterol

Leaves

Dermatological – furuncles, wounds

(burned seeds),
vapours (boiled
seeds)
Direct application,
poultice
Smoke (burned
seeds)
Direct ingestion
Direct ingestion
Direct ingestion

External
Oral

External

Oral

Oral
Oral

Oral

Oral

External, oral

External, oral
External
External, oral
Oral
External, oral

External, oral,
to rinse one’s
mouth

Oral
Oral
Oral

External
External

Oral

Oral
Oral

Oral
Oral
Oral

External

External

Fresh
Fresh

Fresh

Dried

Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh or dried
Fresh
Fresh or dried
Fresh
Fresh or dried

Fresh or dried

Fresh or dried
Fresh or dried
Fresh or dried

Fresh
Fresh

Fresh

Fresh
Fresh

Fresh
Fresh
Fresh

Fresh

Fresh or dried

Yes
Yes or no

Yes or no

No

Yes
Yes or no

No

Yes

Yes or no

Yes or no
Yes or no
Yes or no
Yes
Yes or no

Yes or no

Yes
Yes
Yes or no

Yes or no
Yes or no

Yes

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

No

No

4
6

35

4

31
44

3

2

7

24
12
14
3
12

11

2
4
63

15
9

2

2
4

4
4
10

3

9

45

4

75

3

24

61

69

26

4

4
16

0.58

0.05

0.96

0.04

0.31

0.78

0.88

0.33

0.05

0.05
0.21
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