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resultante curriculum nos sirvam de 
exemplo. 
 

A sua obra perdurará. 
 
M. P. S. M. S. ,  Funchal, 12 de Maio de 
2009. 
 
Miguel Pinto da Silva Menezes de 
Sequeira, Depto. Biologia, Universidade 
da Madeira, Funchal, sequeira@uma.pt 
 
Nota dos editores: este texto surgiu 
originalmente na página http://plantas-e-
pessoas.blogspot.com/2009/06/joao-manuel-
antonio-paes-do-amaral.html, em 21 de 
Junho de 2009 e é, republicado na Silva 
Lusitana por gentil cedência do seu autor. 
 
 
Viburnum lantana L.- uma nova espécie 
para a flora indígena de Portugal 
 

Anuncia-se a descoberta de Viburnum 
lantana L., no extremo ocidental do 
Parque Natural de Montesinho, mais 
concretamente num bosque ripícola das 
margens de um pequeno ribeiro que 
corre nas encostas do rio Mente. Foram 
encontrados 2 exemplares distanciados 
entre si cerca de 20 metros, crescendo em 
pequenas zonas de acumulação de 
sedimentos, nas margens desse ribeiro 
íngreme. Cada exemplar apresentava 
caule ramificado desde a base, a altura 
máxima dos espécimes era de 3 a 4 
metros de altura.  

Trata-se de uma área remota, com 
vegetação relativamente bem preservada, 
distando cerca de 3 quilómetros da 
aldeia mais próxima (Passos de Lomba, 
Vinhais). O ribeiro conserva a flora 
ripícola típica da região e na sua 
envolvência observa-se bosque climácico 
de Quercus rotundifolia Lam. (Sardoal). 

Importa ressaltar que se desconhece o 
cultivo desta espécie nas aldeias 
vizinhas, desconhecendo-se qualquer 
exemplar crescendo em quintais ou 
terrenos de cultivo das imediações da 
aldeia mais próxima. Quando 
questionadas aí pessoas sobre esta planta 
através de fotografias, estas dizem 
desconhecê-la. Os elementos supra 
mencionados tornam pouco provável a 
hipótese de se tratar de uma espécie 
introduzida, pelo contrário, 
fundamentam a tese de ser uma espécie 
nova para nosso país, a qual é reforçada 
pela existência de referências à sua 
ocorrência espontânea na província 
vizinha de Leão (Espanha). Uma 
exploração rigorosa desse ribeiro e do rio 
Mente poderá pôr a descoberto mais 
exemplares. 

Curiosamente, esta espécie, à 
semelhança do seu parente próximo 
Viburnum opulus L., é cultivada em 
alguns locais do país pelas suas 
qualidades ornamentais e aparenta ter 
aqui uma área de distribuição e uma 
preferência por habitats sobreponível à 
deste último. 

ESPÉCIMES: TM: Vinhais, Vilar Sêco de 
Lomba, Passos de Lomba, lugar "Às 
azinheiras", por baixo do caminho que 
segue para a Ponte Velha (no rio Mente), 
bosque ripícola, ca. 540 m. s. m. 
(Herbário da Escola Superior Agrária de 
Bragança, 7449). 

 
Bibliografia 
 
CASTROVIEJO, S. et al. (Eds.), 2007. Flora 

Ibérica. Plantas vasculares de la Península 
Ibérica e Islas Baleares vol. XV, 
CAPRIFOLIACEAE. Real Jardín Botánico, 
C.S.I.C. Madrid. 

 
 



244 

 

Victor Manuel Alves, Passos de Lomba, 
Rua Principal, 5320-262 Vilar Seco de 
Lomba, victor_alves2@hotmail.com 
 
Daucus muricatus (L.) L. e Daucus 
setifolius Desf. (Apiaceae), duas 
novidades para o Norte de Portugal 
 

O Daucus muricatus é uma planta 
anual, ruderal e arvense, própria de 
margas argilosas (Pujadas Salvà in Flora 
Iberica, X: 120, 2003). A descoberta de 
uma população desta espécie na Serra de 
Chavães, no contacto entre as regiões 
Eurosiberiana e Mediterrânica, constitui 
uma novidade não só para a província de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (cf. 
Rozeira, A Flora da província de Trás-os-
Montes e Alto Douro in Memórias da 
Sociedade Broteriana, III, 1944), como 
também para todo o Norte e Centro de 
Portugal, excluído o Sector Divisório 
Português. Assim, em relação à 
distribuição indicada para o D. muricatus 
por Franco (Nova Flora de Portugal, I: 545, 
1971): "CW. calc. e olissip., CS, SE e 
Península de Sagres" e por Pujadas Salvà 
(loc. cit.): "AAl Ag BAl BL E R", podemos 
concluir que a descoberta desta espécie 
no concelho de Tabuaço representa um 
alargamento muito significativo da sua 
área de distribuição e, certamente, o local 
mais elevado onde, até hoje, foi 
encontrada em Portugal (900 m). Este 
valor altitudinal é apresentado por 
Pujadas Salvà (loc. cit.) como o valor 
máximo provável para se encontrar esta 
espécie na Península Ibérica, claramente 
acima do intervalo habitual (que vai dos 
30 até aos 800 m). 

TABUAÇO: Serra de Chavães, entre 
Arcos e Chavães, num mato na margem 
de um caminho, junto uma estrada nova, 
não asfaltada, local granítico com silvas, 
29TPF209476, alt. ca. 900 m, 27-IX-2007, 

J.D. Almeida & A.C. Matos, JDA 16179 e 
Herb. Esc. Sup. Agr. Bragança 7444. 

O D. setifolius foi localizado no leito 
de cheias do rio Sabor, numa ecologia 
análoga às populações do vale do rio 
Guadiana. Não encontramos qualquer 
referência à presença do D. setifolius em 
Trás-os-Montes na bibliografia e nos 
herbários de referência. Pujadas Salvà 
(loc. cit.) apenas a cita para "BAl E R". A 
referência mais próxima de D. setifolius 
de que temos conhecimento provém da 
Beira Baixa (Sertã, S. Tiago) (Almeida, 
Botanica Complutensis 30: 147-151, 2006). 
Assim sendo, admitimos que a 
população do Rio Sabor representa um 
alargamento significativo da área de 
distribuição da espécie em Portugal. É 
expectável que este isolado geográfico se 
extinga com a construção do projecto de 
aproveitamento hidroeléctrico do Baixo 
Sabor. 

MACEDO DE CAVALEIROS: Lagoa, 
leito de cheias do rio Sabor, junto à foz 
do Rio Azibo, 29TPF836860, alt. ca. 225 
m, 15-VI-2003, C. Aguiar & J. Capelo s/n, 
Herb. Esc. Sup. Agr. Bragança 5982 
 
João Domingues de Almeida, Depto. de 
Botânica da Universidade de Coimbra,  
jddalmeida@hotmail.com; Carlos Aguiar, 
Centro de Investigação de Montanha 
(CIMO), Escola Superior Agrária de 
Bragança, cfaguiar@ipb.pt; Jorge Capelo, 
Instituto Nacional de Recursos Bioló-
gicos I.P., L-INIA, jorge.capelo@gmail.com 
 
 
Achillea ageratum L. (Asteraceae), 
novidade para o Norte de Portugal 
 

A descoberta deste caméfito lenhoso, 
próprio de sítios húmidos, pousios e 
incultos (Franco, Nova Flora de Portugal, 
II: 395, 1984), na Serra de Chavães, numa 




