
UM FLAVIENSE UMA ÁRVOREUM FLAVIENSE UMA ÁRVORE

O Município de Chaves pretende promover o relacionamento e a aproximação dos cidadãos com aO Município de Chaves pretende promover o relacionamento e a aproximação dos cidadãos com a
natureza, através da criação de um Parque Botânico e Zoológico na Quinta do Rebentão. 

A presente campanha “O Nosso Parque Botânico – Um flaviense, Uma árvore” pretende fomentar aA presente campanha “O Nosso Parque Botânico – Um flaviense, Uma árvore” pretende fomentar a
participação dos cidadãos na implementação e sucesso deste Parque. Assim, no âmbito desta campanha
pretende-se que cada flaviense “apadrinhe” uma árvore e a acompanhe desde o momento da suapretende-se que cada flaviense “apadrinhe” uma árvore e a acompanhe desde o momento da sua
escolha, plantio e vida. 

                                                       Qualquer cidadão poderá participar! 

Depois de comprar e plantar a sua árvore, colaborará na descrição botânica da mesma, bem como naDepois de comprar e plantar a sua árvore, colaborará na descrição botânica da mesma, bem como na
concepção da placa identificativa, onde constará o nome do padrinho/madrinha, que posteriormente será
colocada junto da árvore. Os interessados poderão participar  individualmente, em família ou em grupos. colocada junto da árvore. Os interessados poderão participar  individualmente, em família ou em grupos. 

A plantação de árvores decorrerá ao longo de todo o ano (se o exemplar se encontrar envasado) ou entreA plantação de árvores decorrerá ao longo de todo o ano (se o exemplar se encontrar envasado) ou entre
os meses de Janeiro a Março (caso o exemplar se encontre com raiz nua). 

Todos os anos, os participantes receberão informação do Município sobre o estado da sua
árvore.árvore.

A acção visa, igualmente, incentivar os padrinhos/madrinhas a visitarem regularmente este espaço
natural. natural. 

Para participar, os interessados deverão contactar uma das seguintes unidades orgânicas do Município: Para participar, os interessados deverão contactar uma das seguintes unidades orgânicas do Município: 
Divisão de Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico, Divisão de Educação e Desporto,
Divisão de Desenvolvimento Económico ou Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos.Divisão de Desenvolvimento Económico ou Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos.

CADUCIFOLIAS

 NOME COMUM PORTE

CADUCIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Acer campestre Bordo-comum médioAcer campestre Bordo-comum médio

Acer monspessulanum Zêlha médioAcer monspessulanum Zêlha médio

Acer negundo Negundo médio

Acer palmatum Acer do Japão pequeno

Acer pseudoplatanus Plátano bastardo grande
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 NOME COMUM PORTE

CADUCIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Acer saccharinum Acer prata grandeAcer saccharinum Acer prata grande

Aesculus hippocastanum Castanheiro-da-Índia grande

Aesculus x carnea Castanheiro das flores vermelhas médio

Albizia julibrissin Albízia de constantinopla peq/médioAlbizia julibrissin Albízia de constantinopla peq/médio

Alnus cordata Amieiro da Itália grandeAlnus cordata Amieiro da Itália grande

Alnus glutinosa Amieiro grande

Betula celtiberica Vidoeiro médio

Carpinus betulus Choupo branco europeu médioCarpinus betulus Choupo branco europeu médio

Castanea sativa Castanheiro grandeCastanea sativa Castanheiro grande

Catalpa bignonioides Catalpa; Árvore das trombetas médioCatalpa bignonioides Catalpa; Árvore das trombetas médio
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 NOME COMUM PORTE

CADUCIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Celtis australis Lodão bastardo; Agreira médio/grandeCeltis australis Lodão bastardo; Agreira médio/grande

Cercis siliquastrum Olaia; Árvore de Judas peq./médio

Cornus mas pequeno

Cornus florida pequenoCornus florida pequeno

Corylus avellana Aveleira pequenoCorylus avellana Aveleira pequeno

Crataegus laevigata Crataegus laevigata 

"Paul's scarlet"
peq./médio

Crataegus monogyna Pilriteiro; Carapeteiro peq./médio

Diospyros kaki Diospiro pequenoDiospyros kaki Diospiro pequeno

Eleagnus angustifolia Árvore do paraíso pequenoEleagnus angustifolia Árvore do paraíso pequeno

Fagus sylvatica Faia grandeFagus sylvatica Faia grande
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 NOME COMUM PORTE

CADUCIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Fagus sylvatica 
Faia de folha purpura médio

Fagus sylvatica 

"Purpurea"
Faia de folha purpura médio

Ficus carica Figueira médio

Fraxinus angustifolia Freixo grande

Fraxinus excelsior Freixo europeu grandeFraxinus excelsior Freixo europeu grande

Fraxinus ornus Freixo das flores médioFraxinus ornus Freixo das flores médio

Ginkgo biloba Árvore de quarenta dinheiros grande

Juglans nigra Nogueira americana grande

Juglans regia Nogueira grandeJuglans regia Nogueira grande

Laburnum x watereri Laburno híbrido; Chuva de oiro pequenoLaburnum x watereri Laburno híbrido; Chuva de oiro pequeno

Lagerstroemia indica Lagerstroemia pequenoLagerstroemia indica Lagerstroemia pequeno
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 NOME COMUM PORTE

CADUCIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Larix decidua Lárice europeu grandeLarix decidua Lárice europeu grande

Liquidambar styraciflua Liquidambar grande

Liriodendron tulipera Tulipeiro da Virgínia grande

Magnolia stellata Magnólia estrela pequenoMagnolia stellata Magnólia estrela pequeno

Magnolia x soulangiana Magnólia chinesa peq./médioMagnolia x soulangiana Magnólia chinesa peq./médio

Malus floribunda Macieira do Japão peq./médio

Malus x purpurea Macieira de flores pequeno

Melia azederach
Mélia; Conteira; Lilás-das-Índias; 
Amargoseira

médioMelia azederach
Amargoseira

médio

Mespilus germanica Nespereira pequenoMespilus germanica Nespereira pequeno

Morus alba Amoreira branca médioMorus alba Amoreira branca médio
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 NOME COMUM PORTE

CADUCIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Morus nigra Amoreira negra médioMorus nigra Amoreira negra médio

Populus alba Choupo branco grande

Populus x canadensis Choupo do Canadá grande

Populus deltoides Choupo da Virgínia grandePopulus deltoides Choupo da Virgínia grande

Populus nigra Choupo negro grandePopulus nigra Choupo negro grande

Populus nigra "Italica" Choupo da Itália grande

Populus tremula grande

Prunus avium Cerejeira médioPrunus avium Cerejeira médio

Prunus cerasifera 

"atropurpurea"
peq./médio

Prunus cerasifera 

"atropurpurea"
peq./médio

Punica granatum Romãzeira pequenoPunica granatum Romãzeira pequeno
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 NOME COMUM PORTE

CADUCIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Quercus canariensis Carvalho da Argélia grandeQuercus canariensis Carvalho da Argélia grande

Quercus cerris Carvalho da Turquia grande

Quercus coccinea Carvalho escarlate médio

Quercus faginea Carvalho cerquinho médioQuercus faginea Carvalho cerquinho médio

Quercus pyrenaica Carvalho negral médioQuercus pyrenaica Carvalho negral médio

Quercus robur Carvalho alvarinho; Carvalho roble grande

Quercus rubra Carvalho americano grande

Robinia hispida Acácia rosa pequenoRobinia hispida Acácia rosa pequeno

Salix babylonica Salgueiro-chorão médioSalix babylonica Salgueiro-chorão médio

Sophora japonica Acácia do Japão grandeSophora japonica Acácia do Japão grande
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 NOME COMUM PORTE

CADUCIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Sorbus aria Mostajeiro branco médioSorbus aria Mostajeiro branco médio

Sorbus aucuparia Tramazeira médio

Sorbus torminalis Mostajeiro pequeno

Tamarix gallica pequenoTamarix gallica pequeno

Tilia x vulgaris Tília comum; Tília europeia grandeTilia x vulgaris Tília comum; Tília europeia grande

Tília tomentosa Tília prateada grande

Tilia cordata Tília de folhas pequenas grande

Ulmus carpinifolia Ulmeiro comum; Negrilho grandeUlmus carpinifolia Ulmeiro comum; Negrilho grande
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 NOME COMUM PORTE

PERENIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Araucária araucana Araucária do Chile grandeAraucária araucana Araucária do Chile grande

Arbutus unedo Medronheiro pequeno

Ceratonia siliqua Alfarrobeira médio

Cinnamomum camphora Canforeira médioCinnamomum camphora Canforeira médio

Citrus limon Limoeiro pequenoCitrus limon Limoeiro pequeno

Eucalyptus ficifolia Eucalipto de folha vermelha médio

Eucalyptus globulus Eucalipto de folha vermelha grande

Eucalyptus pulverulenta Eucalipto de folha de prata pequenoEucalyptus pulverulenta Eucalipto de folha de prata pequeno

Feijoa sellowiana Feijoa pequenoFeijoa sellowiana Feijoa pequeno

Ilex aquifolium Azevinho médioIlex aquifolium Azevinho médio
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 NOME COMUM PORTE

PERENIFOLIAS

NOME CIENTÍFICO  NOME COMUM PORTENOME CIENTÍFICO 

Ligustrum lucidum Alfenheiro médioLigustrum lucidum Alfenheiro médio

Magnolia grandiflora Magnólia grande

Metasequoia grandeMetasequoia glyptostroboides

Olea europaea Oliveira médioOlea europaea Oliveira médio

Persea indica Loureiro real; Vinhático das Ilhas pequenoPersea indica Loureiro real; Vinhático das Ilhas pequeno

Schinus molle Pimenteira bastarda médio
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