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Quando  António  Viana  Barreto e  Gonçalo  Ribeiro  Telles projectaram  o  Jardim 

Gulbenkian  na  década  de  60  do  séc.  XX  pensaram  em  reproduzir  ao  longo  do  jardim 

ambientes naturais de todo o país. Para o fazer, usaram muitas  espécies autóctones, 

associaram-nas cuidadosamente, e localizaram-nas de forma a criarem diferentes paisagens 

naturais,  proporcionando ao visitante uma grande  diversidade de espaços - da orla da 

floresta ao riacho de montanha - e de formas de os vivenciar. 

Portugal já foi coberto de  bosques em quase toda a sua superfície. Hoje, a área que 

mantém  o  coberto  vegetal  original  é  diminuta  mas  suficiente  para  conhecermos  a  sua 

distribuição  e  composição  original.  No  Jardim  Gulbenkian estão  presentes  plantas 

portuguesas das principais comunidades arbóreas de Portugal Continental.

Os Bosques de Portugal

O  clima é o principal modelador da vegetação. O nosso território divide-se em clima 

atlântico - de Verões húmidos - e clima mediterrânico - de Verões secos.

A expressão local do clima é fortemente influenciada pelo relevo e pela melhor ou pior 

drenagem dos solos,  modificando a disponibilidade da água para as plantas.  O tipo de 

rocha-mãe - mais ácida (xistos, quartzos e granitos) ou mais básica (calcários) também 

influencia a distribuição das plantas. Algumas, como o sobreiro, evitam solos calcários.

A acção conjunta destes factores determinou a existência de vários tipos de bosque em 

Portugal - a silva lusitana - dominados por espécies de carvalho do género Quercus:

- Carvalhal de folha caduca da zona atlântica - Noroeste de Portugal

- Bosque de altitude - Montanhas do Norte e Centro

- Carvalhal de folha perene da zona mediterrânica - Interior Centro e Sul

- Carvalhal de folha marcescente de transição - Costa Centro e Sul

- Mata ribeirinha - Ao longo dos cursos de água

- Vegetação marginal - nas margens dos rios, açudes e paúis


