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Todos temos uma árvore 
na nossa vida. A árvore 
à qual trepávamos 
enquanto crianças. A 
árvore em cujo tronco oco 
descobríamos esconderijos 
de bichos extraordinários 
e desconhecidos. A árvore 
que sonhávamos fortaleza 
inexpugnável em batalhas de 
faz-de-conta. A árvore que 
ocultou o primeiro beijo, que 
sombreou as sestas de verão 
e os picnics em família… 
a árvore que nos embalou 
com a brisa dos sonhos de 
criança, tanto quanto com 
os lamentos e as dores dos 
pesadelos de adultos. Todos 
temos uma árvore! A minha 
é um carvalho, velho como o 
tempo.
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CRÓNICAS DO MEU JARDIM
A (improvável) história de um (improvável) jardineiro
que se fez amigo de um (improvável) carvalho milenar
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Era uma vez um carvalho
O jardineiro cronista nem sempre foi jardineiro e nem sempre foi de escritas. A maior 

parte da sua vida passou-a a olhar. Olhou muito. Nem sempre bem. Nem sempre com 

os olhos que reparam. Mas foi, ainda assim, vendo o mundo à sua volta. Numa dessas 

precoces olhadelas (dessa vez atenta) viu uma árvore. O jardineiro era criança e a 

árvore era já velha. Não lhe sabendo a idade certa, estimou-a pelo que os olhos viam: 

mil anos! O jardineiro, é bom de ver, não era, à época, especialmente dotado na arte 

da dendocronologia. Ainda assim, e porque atribuir mil anos de vida a qualquer ser 

vivo (exceção feita às fêmeas do género Homo) era, ao olhar juvenil, um refinado 

galanteio, deixemos a pueril lembrança viver na sombra da pretensa vida milenar da 

velha árvore e passemos aos termos de comparação que, à data, logrou estabelecer: 

alta como a torre sineira da igreja da aldeia; larga como a tenda do circo onde tinha visto 

acrobatas pela primeira vez, e grossa (no tronco) como a chaminé de tijolo da olaria 

que conhecera na visita de estudo da escola. Assim descrita, era uma árvore e tanto. 

Na verdade, não era uma árvore qualquer, era um carvalho (mais tarde descobriu 

que a designação comum era carvalho-alvarinho e que até tinha um nome científico: 

Quercus robur) e era a maior árvore do mundo... ou pelo menos do mundo cerceado 

pela geografia da sua aldeia. Os velhos da terra chamavam-lhe a carvalha ou a 

carvalheira. Outros, talvez mais doutos, 

diziam o alvarinho. Para ele, era apenas 

a sua árvore. Os ramos, grossos como 

troncos, cujas pontas tocavam o chão, 

fechavam-se em copa tão densa que 

sob o seu abraço nunca se via o céu. E 

os nós dos ramos e do tronco, grandes 

como punhos de gigante, eram perfeitos 

para se agarrar e trepar. Trepar muito. 

Trepar alto. Trepar até mais ramos não 

haver. Nessa época, o jovem alpinista 

não estava familiarizado com as mais 

elementares normas de Higiene e 

Segurança no Carvalho, pelo que lhe 

passaram ao lado toda a sorte de termos 

médicos como fraturas, escoriações, 

hemorragias, traumatismos, etc. Na 

FIGURA 1 e 2 Aspeto de um carvalho-alvarinho (Quercus robur) centenário. No outono a folhagem 
caduca do carvalho-alvarinho adquire uma característica tonalidade amarela-acastanhada.
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vontade de trepar, trepava-se e pronto!

O carvalho, na sua serena existência, acompanhou du-

rante as décadas seguintes, estação após estação, a vida 

do cada vez menos jovem aprendiz de botânico. A ele, 

regressou sempre que a escola e a faculdade, primeiro, 

e a profissão, depois, o foi permitindo. Apreciava, espe-

cialmente os dias de outono, quando a copa dourava e 

as folhas se desprendiam para atapetar o solo e escon-

der as bolotas, grandes e gordas, que caiam em cadên-

cia arrítmica despertando a gula dos gaios. Quando as 

primeiras chuvas humedeciam o tronco, gostava de ver 

os musgos revibrar em tons de verde, tanto quanto o 

despertar lento das pequenas salamandras após os me-

ses de estivação. E, se de inverno a árvore era tranquila 

e silenciosa, na primavera era vibrante e ruidosa. Para 

além da cacofonia produzida por chapins, estrelinhas e 

trepadeiras, havia sempre lugar ao omnipresente tam-

borilar dos pica-paus. O verão, esse, era invariavelmen-

te o tempo das cornélias (ou vacas-louras, Lucanus cer-

vus, como dizem os biólogos). Adorava esses fascinantes 

escaravelhos gigantes que eram fiéis inquilinos de uma 

grande fenda aberta no tronco.

Certo outono, depois de muitos meses ausente, regres-

sou ao seu carvalho de sempre. Por impulso, certamen-

te, levou consigo, para casa, uma mão cheia de bolotas. 

Acabou por semeá-las num vaso e esquecer-se delas.

Não voltou a ver a sua árvore. O destino ditou o abate 

do bosque e a surriba dos terrenos ao redor da velha 

árvore para o plantio de uma vinha. “Gente de fora”, 

constou-se. Os mil anos do carvalho haviam chegado 

ao fim. Morreu de pé, depois das raízes terem sido es-

ventradas para acomodar muros e dos ramos da copa 

terem sido mutilados para aplacar a fobia do novo pro-

prietário às árvores altas... 

As bolotas que semeou, as tais que inadvertidamente 

levou para casa, haveriam de germinar e crescer até 

se tornarem pequenos carvalhos. Um deles plantou-o, 

anos depois, no seu jardim, no dia em que o seu pri-

mogénito nasceu. Um dia, pensou para si o jardineiro, 

FIGURA 4 O gaio (Garrulus glandarius) é um importante 
agente de dispersão das sementes de carvalho (bolotas).

FIGURA 3 O rato-do-bosque (Apodemus sylvaticus) é um pequeno roedor 
que frequentemente se alimenta de bolotas ajudando à sua dispersão.

agora cronista, também este carvalho há de ensinar a alguém a lingua-

gem dos animais, revelar os esconderijos secretos dos duendes e tor-

nar-se, como o seu velho progenitor, a árvore de alguém.
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Os carvalhos portugueses
O jardineiro cronista, é fácil de ver, tem 

uma costela de carvalho. Talvez até 

duas. Não graças à ascendência familiar, 

coisa que lamenta, porque ser-se Senhor 

Carvalho não é coisa pouca para um jar-

dineiro cuja vida foi moldada por essa 

icónica árvore, mas antes por via do 

mister da botânica, ao qual se dedicou 

quando descobriu que o seu carvalho 

era apenas um entre muitos outros que 

vegetavam na terra lusa. Eis o que des-

cobriu. 

Distribuído desde a América do Norte à 

Ásia, passando pela Europa e Norte de 

África, o género Quercus, designação la-

tina para carvalho, engloba cerca de 450 

espécies, a maioria das quais formando 

árvores. Embora habitualmente se as-

sociem os carvalhos a árvores de grande 

porte, de folhagem caduca que, portan-

Diga lá, doutor... Carvalho

Embora não estejamos habituados a ver os carvalhos na lista das plantas ditas 
medicinais, a verdade é que as suas propriedades terapêuticas eram sobeja-
mente conhecidas e utilizadas pelos povos antigos desta região. Ainda hoje, 
devido a um conjunto singular de propriedades medicinais, os carvalhos conti-
nuam a ser utilizados em panaceias e mezinhas para combater determinadas 
maleitas colhendo-se, para o efeito, a casca e o fruto. A casca (colhida em 
abril), rica em tanino, ácido gálico, quercina, quercite, amido e pectina é um 
agente eficaz no tratamento das doenças do estômago e intestinos, tais como 
a diarreia, enterite, gastrite e úlcera gástrica. O chá de casca de carvalho é ad-
ministrado igualmente como medida de primeiros socorros nos casos de he-
morragias gástricas e intestinais e intoxicações de cogumelos. Por seu turno, 
as bolotas (apanhadas em outubro), pelo facto de conterem ácido cítrico, são 
desde há muito utilizadas para produzir o “café” de bolota, uma poção usada 
no tratamento da anemia e da fragilidade óssea. Externamente utiliza-se a 
decocção da casca no tratamento das frieiras, eczemas, úlceras e intertrigo.

FIGURA 5 Folhas de carvalho-negral 
(Quercus pyrenaica).

to, “cai” no outono, a verdade, é que das 

nove espécies de carvalhos que ocorrem 

de forma espontânea em Portugal (para 

não maçar o dedicado leitor deixemos 

de fora as subespécies definidas pela 

taxonomia), apenas duas se enquadram 

neste estereótipo: o carvalho-roble 

(Quercus robur), espécie característica 

do clima mais frio e húmido da região 

noroeste de Portugal, incluindo o ter-

ritório de Lousada onde é a espécie de 

carvalho dominante, formando bosque-

tes que bordejam terrenos agrícolas e 

ocupam ladeiras de vales, e o carvalho-

-de-monchique (Quercus canariensis), 

um carvalho raro confinado à serra de 

Monchique, no Algarve.

Quanto às restantes espécies, enqua-

dram-se nos denominados carvalhos 

marcescentes (isto é, de folhagem tar-

diamente caduca e formação precoce), 
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e nos carvalhos de folha persistente. Do primeiro grupo fazem parte o carva-

lho-cerquinho (Quercus faginea), o carvalho-anão, (Quercus lusitanica) e o car-

valho-negral (Quercus pyrenaica), que ocorre em áreas de clima continental e 

que, no concelho de Lousada, tem uma presença residual, surgindo de forma 

muito esporádica através de exemplares isolados, enquanto no segundo grupo 

se incluem o sobreiro (Quercus suber), a espécie mais representativa do género 

Quercus em Portugal, cuja área de distribuição tem alcance nacional e inclui, 

portanto, o território de Lousada onde forma núcleos relíquia de elevado valor 

botânico em áreas mais térmicas e com solos bem drenados, a azinheira (Quer-

cus ilex), o carrasco (Quercus coccifera), e ainda o carrasco-arbóreo (Quercus 

rivasmartinezzi).

Tendo o jardineiro o seu quê de botanista, coletou diligentemente, ao longo de 

mais de duas décadas, as bolotas de todos os carvalhos lusos. Delas fez brotar 

pequenos Quercus que um dia plantou cá em casa em jeito de bosque. Hoje, 

maduro e autossustentável, o jardim botânico de carvalhos atraiu a cobiça da 

bicharada local (leia-se tudo o que voa, trepa, corre ou rasteja no meu quintal) 

que, sem parcimónia, e certamente inspirada nos movimentos independen-

tistas que grassam pela Europa, declarou unilateralmente, na 3.ª feira passada, 

à hora de jantar, a separação destes 1000m2 de terra lousadense e a institui-

ção, à revelia do horário que Sua Sereníssima Majestade El Rei D. Steinwen-

der I dedica à sagrada sobremesa, da República Independente de Quercuslande. 

Confrontado com a inesperada notícia, e apanhado de guardanapo na mão, o 

transtornado jardineiro, já não monarca de todo o jardim, percebeu de imedia-

to que se não podia vencer a fauna unida, teria a ela de se juntar. E foi de prato 

de sobremesa em punho, que conformado (e de certa forma reconfortado) se 

reuniu aos bichos que, no interior do bosque, celebravam o primeiro dia do 

jovem país dos carvalhos. Salvé a nova república!

FIGURA 7 Bolota do 
carvalho-alvarinho 
(Quercus robur)

FIGURA 8 Folhas de carvalho-cerquinho (Quercus 
faginea), neste caso da subespécie faginea 
característica dos sobreirais transmontanos.

FIGURA 6
Folhas de sobreiro 
(Quercus suber).


