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Plantas Medicinais 

| AJan Volak e Jiri Stodola |  
| Ilustração de Frantisek Severa | 

| Editorial Inquérito | 1990 | 
O 

 tesouro deste mês é um 

álbum ricamente ilustra-

do sobre os poderes cu-

rativos das plantas. Editado original-

mente em 1985, em Praga, foi edita-
do em Lisboa, em 1990, pela Edito-

rial Inquérito, com tradução de Luís 

Serrão.  Há muito tempo esgotada, 

esta publicação é uma obra de arte 

que alia o conceito de um grande 

álbum ilustrado a cores à informa-

ção prática de um guia técnico. Esta 

obra apresenta, em pormenor, 256 

plantas descritas por Jan Volak et 
Jiri Stodola, e fielmente reproduzi-

das através das ilustrações de Franti-

sek Severa.  

Ao longo de muitos séculos, as plan-

tas medicinais foram o principal 

recurso do médico. Apesar do avan-

ço da indústria farmacêutica, no 

início do seculo XX, as plantas me-

dicinais nunca foram completamen-

te abandonadas e, no final do sécu-

lo, estas voltaram a ser alvo de inte-

resse quer pelo seu valor económico 
quer pelas novas tendências ecológi-

cas e sociais. Ao longo de 219 pági-

nas, este livro apresenta uma pano-

râmica histórica, uma introdução 

científica, técnicas de colheita, seca-

gem e conservação das plantas, 

identifica as substâncias ativas, os 

índices de nomes portugueses e o 

índice dos nomes latinos. Apresenta 
também diversos quadros de classifi-

cação segundo os seus efeitos. Pode-

se afirmar que além de uma lição de 

história da fitoterapia e de um deta-

lhado receituário, este livro é um 

deleite para os olhos, devido às suas 

ilustrações de rara beleza. 

Este livro faz parte do catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor e está disponível para consulta. 
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Para além da contemplação das ilus-

trações, ricas, coloridas e rigorosas, 

estas imagens serão muito úteis para 

a identificação de algumas das espé-

cies importantes em fitoterapia e 
outros usos domésticos. 

Também para aqueles que se inte-

ressam pela história desta técnicas 

há matéria de leitura, divididas em 

diversas temáticas, nomeadamente: 

O Egipto; 

O Formulário Terapêutico Mesopo-

tâmico; 

A Índia; 
A China das 8160 Receitas; 

A Antiguidade e os Seus Médicos; 

Da Idade Média aos Nossos Dias. 

Para as técnicas e questões práticas 

do manuseamento e utilização das 

plantas, oferecem-se os seguintes 

temas; 

A Colheita no Ambiente Natural; 

Cultura das Plantas Medicinais; 

Os Processos de Multiplicação; 

As técnicas de Colheita, Preparação 

e Conservação das Plantas; 
Da Planta à Droga; 

Sustâncias Ativas das Ervas; 

Os Óleos Essenciais; 

As Hormonas Vegetais; 

Classificação das Plantas Segundo os 

Seus Efeitos; 

Os extratos, Os Vinhos, As Tintu-

ras, Os Vinagres, Os Xaropes, Os 

Unguentos, Os Emplastros e Sabões 
Medicinais, etc… 

Apresentam-se também várias recei-

tas usadas em Fitoterapia—conjunto 

de cuidados terapêuticos que recor-

rem diretamente às drogas de ori-

gem vegetal.  
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Classificação 
das plantas 
medicinais 
segundo os seu 
efeitos.  Este é 
o primeiro 
exemplo do 
capítulo que 
ajuda a classifi-
car os diferen-
tes grupos de 
drogas 
(adstringentes, 
carminativas, 
diuréticas, 
etc.). 
Excerto retira-
do da p. 34 da 
publicação. 

Colheita e 
cultura das 

ervas medici-
nais.  Esta 

imagem repro-
duz uma parte 
do quadro de 

colheita das 
ervas medici-

nais, ao longo 
dos doze meses 
do ano e pelas 

partes úteis 
constituintes 

da planta  
(flor, folha, 

casca, semente, 
etc.). 

Excerto retira-
do da p. 23 da 

publicação. 
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Descrições 
ilustradas .  
Estas ima-

gens repro-
duzem dois 

exemplos da 
descrição 

pormenoriza-
da do aspeto 

da planta 
que facilita a 
sua identifi-

cação; a 
descrição 
textual é 
exaustiva 

quer na 
descrição da 

planta, do 
seu cultivo e 

qualidades 
químicas e 

terapêuticas, 
assim como 
as técnicas 

de recolha e 
conservação. 

Excertos 
retirados das 
p. 104 e 195 
da publica-

ção. 


