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O que significa “ENO”?

ENO - Environment Online é um projecto de 
Escola Virtual para “ensinar” os habitantes do 
planeta TERRA a respeitarem o ambiente.

É também uma rede de interesses  que pretende 
ligar escolas de todo o Mundo.



Tree Planting Day

Em 22 de Setembro, ocorre o equinócio de 
Outono. 

O que significa?

Noite Dia



Tree Planting Day

O dia 22 de Setembro foi escolhido para 
plantarmos uma árvore em cada escola, 
simbolizando que estamos preocupados com 
o ambiente e o desenvolvimento sustentável.



Que árvore vamos plantar?

Vamos plantar uma Camélia…

A camélia é uma árvore que os Portugueses 
introduziram na Europa, no séc. XVI, com fins 
ornamentais e comerciais.



As camélias são importantes?

A Camélia é do género Camellia e pertence  à 
família Theaceae.

Existem mais de 80 espécies e milhares de 
variedades, mas as mais conhecidas são:

A Camélia Japónica (popular japoneira)

A Camélia Sinensis (a planta do chá)

A Camélia Sasanqua (flor pequena e aromática)



Para ter uma ideia: Japónica

Camélia Japónica: a “Japoneira” é a mais conhecida. O 
Porto é considerado como a sua pátria na Europa.



Para ter uma ideia: Sinensis

Camélia Sinensis: a planta do chá (Thea), floresce todo 
o ano. Em Portugal cultiva-se nos Açores



Para ter uma ideia: Sasanqua

Camélia Sasanqua: Floresce a partir do fim do 
Verão/Outono. Tem flores suavemente perfumadas.



Curiosidades

Os navegadores Portugueses trouxeram as 
Camélias do Oriente (Japão, China, Ceilão) no 
séc. XVI.



Curiosidades

O género Camélia foi descrito pelo naturalista 
sueco Karl von Linné (Carolus Linnaeus 1707-
1778) e baptizado em honra do botânico e 
missionário Georg Kamel (1661-1706).



Curiosidades

O padre jesuíta Português Frei Jasper Cruz foi o 
primeiro europeu a provar e a escrever sobre 
o chá (c. 1560).

http://www.indiatea.org/



Curiosidades

Os Portugueses tiveram durante séculos o 
monopólio do comércio do chá no Ocidente. 
Algumas palavras inglesas derivam do 
português: cash/caixa, mandarim/mandar

http://www.manresa-sj.org/stamps/3_Kamel.htm



Curiosidades

A princesa Catarina de Bragança levou o hábito 
de tomar chá para Inglaterra, quando casou 
com o rei Carlos II em 1662. Tomar chá era um 
ritual aristocrático.



Curiosidades

As camélias brancas são símbolo da abolição da 
escravatura, no Brasil. José de Seixas Magalhães, 
abolicionista português,  tinha uma quinta no Leblon
onde cultivava camélias com a ajuda de escravos 
fugidos. Quando algum escravo aparecia em procura 
de refúgio deveria trazer uma camélia branca na 
lapela para ser recebido no quilombo.

Portugal foi o primeiro país a abolir a escravatura, em 
12 de Fevereiro de 1761!



Desafios

1. Aprender mais sobre as plantas em geral e as 
camélias em particular

2. Pensar em projectos novos e investigar

3. Proteger  e respeitar o ambiente

4. Ajudar a plantar uma árvore, hoje, na nossa 
escola e cuidar dela, daqui em diante

Registo: http://eno.joensuu.fi/treedatabase.htm


