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O piñeiro manso do pazo do Cabido, 
visto desde o CEIP de Sestelo-Baión, 
(Vilanova de Arousa, Galiza).
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UNHA  PERDA  IRREPA RÁ BEL?
O piñeiro manso de Baión, o que se ergue 
xusto diante da nosa escola, está 
gravemente enfermo. Os temporais deste 
inverno estragaron dúas das súas inmensas 
pólas. As urxencias agora son outras, claro 
está, pero non deixa de ser unha mágoa 
enorme a probable perda dun exemplar 
único, unha árbore que leva presidindo este 
lugar desde hai 300 anos.

Que esta modesta revista, froito do traballo 
compartido de moitas mans amigas, sirva 
de toma de conciencia sobre o valor do 
entorno natural e sobre a estreita relación 
que garda co noso propio benestar, ese que 
agora vive baixo a ameaza da pandemia. 
Comprometámonos na súa defensa e 
conservación. O legado natural, artístico e 
cultural que nós recibimos temos a obriga 
de deixalo ás seguintes xeracións.

David Paz
Mestre do CEIP de Sestelo-Baión
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Sophia recria, de forma muito pessoal, contos 
tradicionais japoneses. Com A árvore somos 
transportados para o exot ismo do Oriente, mas 
encontramos, como em tantas outras obras da 
autora, a valorização da natureza, da harmonia 
e do equilíbrio.

IES San Clemente



6

No Japão havia uma árvore muito grande, 
bela, com um tronco muito grosso, rugoso e 
estava naquela ilha há muitos anos.

As pessoas que viviam nessa ilha, 
sentavam-se debaixo dela à sombra e 
suspiravam o seu ar perfumado das folhas. 
Os japoneses têm muito respeito e amor 
pela natureza, tratam muito bem as árvores.

Com o passar do tempo, a árvore cresceu 
tanto que toda a ilha ficava à sombra, por 
causa dos troncos e das folhas serem muito 
grandes.

Todas as casas começaram a ficar húmidas e 
as pessoas a ficarem doentes, porque não 
apanhavam sol. Durante muitos anos 
tentaram resolver o problema, até que 
chegaram à conclusão de que t inham que 
cortar a árvore. As pessoas andavam tristes 
e choravam com pena de a cortar.

Aproveitaram os troncos para fazerem 
móveis, utensílios de cozinha e venderam 
para fazer barcos.

Deixaram alguns troncos secar e 
construíram uma grande barca, 
esculpiram-na e pintaram-na.

No dia que lançaram a barca ao mar, fizeram 
uma festa, enfeitaram as ruas com balões e 
houve fogo de vista. À medida que o tempo 
ía passando, as cerejeiras que plantaram no 
lugar da árvore, foram crescendo, 
embelezando a ilha e todos os anos faziam a 
festa da cerejeira em flor. Durante muitos 
anos a vida das pessoas correu muito bem, 
com muita alegria e com muita saudade da 
árvore.

Mais tarde, os marinheiros descobriram que 
a madeira das barcas estava a apodrecer 
toda e as pessoas andavam tristes e 
choravam. Tiveram que comprar madeira às 
outras ilhas para fazer novas barcas.

Aproveitaram o mastro da barca e fizeram 
uma guitarra japonesa para tocar e 
cantavam a música da árvore ant iga para 
nunca mais se esquecerem dela.
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Por tuguês  

Ram agem

Ram o

Ram inhos

Folhagem

Raízes

Tronco

Copa

Galego 

Ram axe

Póla

Ram iñas

Fol laxe

Raíces

Tronco

Copa

Ital iano 

Ram i

Ram o

Ram oscel lo

Fogl iam e

Radici

Tronco

Copa

PA RTES E FROITOS
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PROVÉRBIOS PORTUGUESES

- A copa da árvore é tecto de quem não 
tem quer que seja, mas fugi dela quando 
troveja.

- Boa árvore, bons frutos.
- Quem a boa árvore se chega boa 

sombra o cobre.
- Um sábio sem crenças é uma árvore 

sem frutos
- A boa árvore te chegarás e boa sombra 

terás, mas, se ela for má, não te chegues 
para lá

- Da árvore do silêncio pende seu fruto, a 
paz.

- Se quiser derrubar uma árvore na 
metade do tempo, passe o dobro do 
tempo amolando o machado.

- Um ancião é uma grande árvore que, já 
não tendo nem frutos nem folhas, ainda 
está presa à terra.

- O desejo é uma árvore com folhas; a 
esperança, uma árvore com flores; o 
prazer, árvore com frutos.

- Alguém está sentado na sombra hoje 
porque alguém plantou uma árvore há 
muito tempo.

- Se a poesia não surgir tão naturalmente 
como as folhas de uma árvore, é melhor 
que não surja mesmo.

- A árvore caída, todos vão buscar lenha.
- A árvore conhece-se pelo fruto.
- Ruim árvore nunca deu bom fruto.

- O maior carvalho saiu de uma bolota.
- As árvores morrem de pé.
- Árvore velha não se muda.
- Ruim árvore nem o sol a cresta.
- Pelos frutos se conhece a árvore.
- Árvore ruim não a queima a geada.
- Árvore que não dá fruto, machado nela.
- Mais cresce a árvore, mais a sombra.
- Árvore mudada, árvore matada.
- De tal árvore, tal fruto.
- De boa árvore, bom fruto.
- Carvalho não dá morcela.
- Árvore ruim não dá bom fruto.
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- A unha árbore ruín e torta, ponlle axiña outra.
- Da árbore derrubada todos levan algo.
- O que a boa árbore se acolle, boa sombra o cobre.
- Á árbore sen froito chámolle leña pró lume.
- A árbore ruín non dá máis que ruín froito.
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LETRA S

Uma árvore, um amigo
que devemos bem tratar,
um amigo de verdade
tão fiel como a amizade
que podemos cult ivar.

Sabes que uma árvore
é um pouco de beleza
que protege a natureza
e purifica o nosso ar.
Dá-nos a madeira
e tanta coisa, que fascina.
A cort iça ou a resina
mais a fruta no pomar.

Oh! Vamos fazer uma floresta.
Vem plantar, amigo, uma festa
tão rica e modesta.
Vamos semear.

Sabes que uma árvore
é um bem de toda a gente
não estragues o ambiente
não lhes sujes o lugar.

Vamos, vamos, vamos
defender a nossa vida
que uma árvore esquecida
pode às vezes ajudar.

Sim, vamos fazer uma floresta.
Vem, plantar, amigo, uma festa
tão rica e modesta.
Vamos semear.

Planeta em estado final, sinal é presencial
Genocídio organizado a nível internacional
Terceira Guerra Mundial, era do medo global
Os media vão comandando, manipulação geral
Comunismo há quem define, polít icas mainstream
Olha a Coreia do Norte sent indo a dor do regime
Há quem veja da vitrina ignora a dor do crime
Sai à rua, vem à luta, morte à dinast ia Kim
Conflitos sem razão, invasão, religião
Lágrimas, humilhação, direitos onde é que estão?
Meio mundo sem saúde, sem comida e educação
E tu com a peida sentada a assist ir da televisão
Já sinto um futuro duro sentado num quarto escuro
Barreiras eu parto, furo, verdades eu falo, juro
Sozinho mundo inseguro, o medo vem prematuro
Cada passo uma fronteira e em cada fronteira, um muro

[Refrão]

Eu quero ouvir a voz do povo
Lutar por uma utopia, criar um planeta novo
Minha loucura assumida nesta Terra falecida
Acabar com a raça humana, criar uma nova vida
Eu quero ouvir a voz do povo
Lutar por uma utopia, criar um planeta novo
Minha loucura assumida nesta Terra falecida
Acabar com a raça humana, criar uma nova vida

[Verso 2]

O mundo está em primeiro, mundo global financeiro
Que vive através da guerra e do sangue prisioneiro
É um negócio petroleiro, riqueza, poder, dinheiro
Globalização matou quase um cont inente inteiro
Queres mais? Eu dou-te mais palavras ilegais
Pensamentos surreais neste mundo de animais
Animais irracionais, seres humanos são os tais
Culpados do fim futuro e dos momentos finais
Tantos problemas humanos, enganos em vários planos
Reclamamos de problemas que nós mesmos impulsionamos
Nós olhamos, ignoramos, no final ainda brindamos
Nossa roupa é fabricada por crianças de nove anos
Barack Obama dois dias depois do Nobel da Paz
Mandou soldados à guerra p'ra matar e abrir gás
Olha o que a guita não faz, o ser humano capaz
Imprensa domina a máfia, tu olha bem onde estás, rapaz.
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A E Carlos A marante

A S Á RVORES NA TIVA S DE PORTUGA L

As árvores nat ivas de Portugal são árvores que 
são originárias do território português.

A área de distribuição geográfica destas 
espécies, no seu conjunto, é muito ampla, 
abrangendo não só todo o território 
cont inental, mas também os arquipélagos dos 
Açores e da Madeira.

A floresta nat iva é um sistema complexo 
dominado pelas árvores, mas que também 
integra a restante flora, fauna, fungos e 
micro-organismos.

Algumas das funções e ut ilizações mais 
importantes que podemos atribuir à floresta 
nat iva são:

- Amenização do clima;
- Manutenção da qualidade do ar;
- Armazenamento do carbono 

atmosférico (dependente da idade e 
tamanho das árvores que compõem a 
floresta);

- Conservação da água e do solo;
- Conservação da biodiversidade;
- Preservação e melhoria da paisagem;
- Proteção dos incêndios florestais;
- Preservação dos valores históricos e 

culturais;
- Promoção de at ividade de recreio, 

educat ivas e de turismo;
- Produção de bens não lenhosos (frutos 

silvestres, plantas medicinais e 
aromáticas, cogumelos, mel, pastoreio);

- Produção de bens lenhosos (madeira, 
cort iça).

Azevinho
Característ icas

Caducidade folha persistente
Altura até 20m, normalmente de 4 a 10m
Longevidade cerca de 300 anos
Floração de abril a junho
Maturação dos frutos outubro

Ut ilização

Árvore ornamental. Foi muito ut ilizada como 
ornamento natalício, mas hoje em dia é uma 
espécie protegida por lei (Decreto-lei nº 
423/1989, de 4 de dezembro).
Madeira muito dura e densa procurada para 
trabalhos de marcenaria.
Como tolera bem a poda é frequentemente 
usada em sebes.

Azinheira
Característ icas

Caducidade folha persistente
Altura até 25m, normalmente de 8 a 12m
Longevidade costuma ultrapassar os 300 anos, 
podendo chegar excepcionalmente aos 1000
Floração primavera
Maturação dos frutos outono

Ut ilização

Muito importante no sistema de agricultura de 
montado, como produtora de bolota para 
porcos de montanheira.
As frut ificações aparecem muito cedo sendo 
extremamente abundantes em anos 
favoráveis. As folhas mais baixas ou deixadas 
no solo como resultado de podas ou desbastes, 
servem como complemento de alimentação 
para o gado nas épocas do ano em que o pasto 
escasseia.
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O fruto é comestível e pode ser assado como 
as castanhas ou misturado com cereais para 
fazer pão.
A madeira é muito dura e compacta, resistente 
ao polimento, não sendo muito ut ilizada. É, no 
entanto, um ót imo combustível para lume, 
sendo muito ut ilizada nas lareiras.
A medicina popular atribui aos frutos da 
azinheira propriedades curat ivas para 
diarreias e disenterias.

Castanheiro

Característ icas

Caducidade folha caduca
Altura até 30m
Longevidade até 1500 anos
Floração maio e junho
Maturação dos frutos outubro e novembro

Ut ilização

Madeira de grande qualidade usada na 
construção, carpintaria, tanoaria e t iras para a 
cestaria.
Produção de castanhas para alimentação 
humana e de gado.
Folhas e cascas com taninos úteis no 
tratamento de hemorragias e diarreia.
Infusão das folhas usada no tratamento de 
febre e tosse convulsa.
A lenha dá um ót imo combustível.

Loureiro
Característ icas

Caducidade folha persistente
Altura até 12m, normalmente de 5 a 10m
Longevidade não vive muito além dos 100 
anos
Floração de fevereiro a abril
Maturação dos frutos princípio do outono

Ut ilização

Uso culinário e medicinal (tónico estomacal, 
carminat ivo, regulador do ciclo menstrual, 
reumatismo, entre outras funções).
As folhas podem ser ut ilizadas verdes ou secas, 
contudo não deve passar mais de um ano 
depois de colhidas, pois perdem o seu aroma.
Ajuda a proteger as plantas circundantes de 
insetos.
Madeira branco-rosa, dura, pesada, com um 
agradável cheiro. mas de pouca longevidade é, 
no entanto, ut ilizada em marchetaria.

Medronheiro
Característ icas

Caducidade folha persistente
Altura até 10m, normalmente cerca de 5m
Longevidade pode at ingir 200 anos
Floração outubro a fevereiro
Maturação dos frutos outono do ano seguinte

Ut ilização

As folhas e cascas contêm taninos úteis para 
curt ir peles.
Em medicina popular era ut ilizado com 
diurét ico, como ant issépt ico das vias urinárias.
Os medronhos fermentados para obter 
aguardente (muito comum no Algarve) e 
vinagre.
Usado em confeitaria.
Árvore apreciada em jardinagem pelas suas 
flores e frutos vistosos.
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Oliveira
Característ icas

Caducidade folha persistente
Altura até 15 m
Longevidade pode viver mais de 2000 anos
Floração fim de abril a junho
Maturação dos frutos setembro a outubro

Ut ilização

A domesticação da oliveira ocorreu um pouco 
por todo o Mediterrâneo.

O interesse alimentar (azeitonas e azeite) 
motivou cruzamentos e apuramentos para 
obter frutos de maior tamanho, o que causou 
um afastamento morfológico em relação à 
variedade silvestre (zambujeiro).

As folhas têm aplicação medicinal, sendo 
usadas para combater a tensão alta. A sua 
madeira possui elevada resistência, serve para 
pequenas peças de marcenaria e marchetaria. 
Nas últ imas décadas vem sendo cada vez mais 
usada em paisagismo.

Sobreiro
Característ icas

Caducidade folha persistente
Altura até 25m, normalmente de 10 a 15m
Longevidade mais de 500 anos, em exploração 
cerca de 150 a 200 anos
Floração abril e maio
Maturação dos frutos setembro a janeiro

Ut ilização

Extração de cort iça. A principal finalidade da 
cort iça é a produção de rolhas mas também 
pode ser usada no fabrico de isolantes 
térmicos, tecidos de cort iça, isolamento 
sonoro, indústria aeronáutica, automobilíst ica 
e aeroespacial.

As bolotas são importantes para alimentar as 
varas de porcos. O sabor é menos doce do que 
a da azinheira, mas como a sua maturação é 
mais difusa, torna-se uma importante fonte de 
alimento durante um período de tempo mais 
prolongado.

A madeira é de cor parda ou avermelhada, 
muito dura, pesada e resistente sendo usada 
para fabricar ferramentas em carpintaria e 
construção naval, mas mais importante ainda 
para lenha e carvão.

 

DOENÇA S DA S 
Á RVORES

As árvores cujos frutos são dos mais 
apreciados, como macieiras, pereiras, 
cerejeiras, ameixoeiras, damasqueiros, 
nectarinas, pessegueiros, marmeleiros e 
amendoeiras, estão sujeitas a algumas pragas e 
doenças comuns nas pomóideas e prunóideas:

[ ] Afídeos (várias espécies): ? ao serem 
infestadas(os) por afídeos cor-de-rosa, verdes, 
pretos ou castanhos, apresentam um 
encarquilhamento ou pequenas deformações e 
o seu desenvolvimento pode ficar reduzido ou 
até atrofiado;

[ ] Aranhiço-da-fruta: este é uma doença que 
afecta tambem as pereiras. Estas especies 
apresentam um pó branco pulverulento nas 
folhas, ramos e flores.
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PLA NTA S INVA SORA S DE PORTUGA L
1 Acácia (Acacia pycnantha bentham). 2 Chorão-das-praias (Carpobrotus edulis). 3 Flor mimosa (Acacia 
dealbata). 4 Hortensia (Hydrangea macrophylla). 5 Azeda (Oxalis pes-caprae). 6 Jacinto de água (Eichhornia 
crassipes). 7 Piteira (Agave americana). 
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IES Cosme López Rodríguez

No frente do noso inst ituto de A Rúa atópase unha oliveira duns 25 anos de 
ant igüidade, e no pat io traseiro outra máis nova duns 10 anos.

A oliveira ou Olea europaea é unha árbore de folla perenne, de tamaño mediano 
e con tronco nodoso.

En Galicia, a oliveira está pouco espallada, aínda que se poden atopar 
exemplares illados pract icamente por todo o país. Na zona galega con influencia 
do clima mediterráneo onde se atopa o noso inst ituto, poden atoparse masas 
arbóreas pequenas, para autoconsumo. Esas masas localízanse, 
fundamentalmente, na conca do río Sil, nas comarcas de Quiroga, Valdeorras e 
o Bolo.

A S OLIVEIRA S DA  RÚA
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1 Ameixeira chinesa /  Ameixoeira chinesa. 

A S Á RBORES DO SA N CLEM ENTE

4 Magnolia. 3 Conífera. 

2 Acivro /  Azevinho. 
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No final de 2011, o sobreiro foi consagrado, 
por unanimidade da Assembleia da República, 
a Árvore Nacional de Portugal. Esta 
classificação está diretamente relacionada 
com a grande importância económica, social e 
ambiental que representa para o país.

Em Portugal, o abate de sobreiros é proibido 
por lei. O sobreiro é uma árvore perene da 
família das Fagáceas (Quercus suber), a que 
também pertencem o castanheiro e o carvalho. 
Existem 465 espécies de Quercus, 
principalmente em regiões temperadas e 
subtropicais do Hemisfério Norte.

A cort iça extrai-se da espécie Quercus suber L. 

Um sobreiro vive em média, mais de 200 anos. 
Na Grécia Ant iga, os sobreiros eram 
reverenciados como símbolo de Liberdade e 
Honra. Por isso, só os sacerdotes t inham 
permissão para cortar estas árvores.

O SOBREIRO, SÍM BOLO NA CIONA L DE 
PORTUGA L

Os sobreiros são árvores muito ant igas. Alguns 
estudiosos defendem que a existência dos 
sobreiros remonta há mais de 60 milhões de 
anos. Em Portugal, onde existe a maior área de 
montado do mundo, foi descoberto um 
fragmento fóssil com mais de dez milhões de 
anos que demonstra a ant iquíssima presença 
desta árvore no país.

A importância do sobreiro em Portugal é 
reconhecida desde o século XIII, altura em que 
surgiram as primeiras leis de proteção da 
espécie.

O sobreiro é uma árvore que pode at ingir até 
25 m de altura. E mantém as suas folhas verdes 
durante todo o ano. Devido à sua casca 
espessa, esta árvore consegue resist ir ao fogo 
e pode recuperar muito mais depressa que as 
outras espécies.

A E Sophia de M el lo Breyner
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A S Á RBORES SENLLEIRA S DO SA LNÉS

O Salnés é unha comarca galega que agrupa 
nove concellos da provincia de Pontevedra: 
Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, 
Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de 
Arousa e Vilanova de Arousa. 

O máis poboado de todos eles é tamén o que 
acolle o maior número de árbores senlleiras, 
aqueles exemplares que por razóns de valor 
natural, histórico e cultural forman parte do 
catálogo galego de especial conservación.

O concello de Vilanova de Arousa, onde está 
a nosa escola, contribúe con dúas árbores a 
esa listaxe selecta. O piñeiro manso do Pazo 
do Cabido, a escasos cen metros do colexio, e 
o salgueiro da braña de Xafardán, na 
parroquia de San Miguel de Deiro.

CEIP de Sestelo-Baión
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