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O mundo natural é uma caixinha 
de surpresas. Por todo o 
lado, mesmo quando não os 
imaginamos lá, os animais 
vão deixando indícios, por 
vezes ténues, da sua presença, 
seja ela ocasional ou regular. 
Quase sempre discretos, e com 
um instinto de sobrevivência 
extremamente apurado, a 
maioria dos animais raramente 
se faz notar. Todavia, em alguns 
casos, o enigmático mundo 
animal revela-se anormalmente 
audaz, urdindo situações 
insólitas e… misteriosas. E tal 
como em qualquer boa história 
de suspense que se preze, 
também a esta não poderiam 
faltar alegados malfeitores (ou 
serão bons malandros?), vítimas 
improváveis (leia-se, o vosso 
jardineiro de serviço) e, claro, uma 
boa dose de aventura, ao jeito dos 
clássicos de Arthur Conan Doyle.
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CRÓNICAS DO MEU JARDIM
O mistério das nozes desaparecidas ou
a crónica (quase revisitada) dos bons malandros
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No meu jardim, existe uma nogueira. Sendo um facto assina-

lável para o meu jardim, não é coisa que impressione o Sr. Ro-

gério da Quintã, que possui trezentas. A dita nogueira, apesar 

de relativamente modesta em tamanho, tem mais de 20 anos 

de existência e foi plantada pelas sábias mãos do meu progeni-

tor, precisamente no limite do terreno, junto ao caminho (fac-

to que as sábias mãos deveriam ter evitado, mas é sabido que 

os progenitores, mesmo quando proprietários de mãos sábias, 

raramente aplicam a si próprios o ditado que, com tanto zelo, 

destinam às crias e, não raras vezes fazem acompanhar de um 

exemplar e sonoro tabefe: se queres um serviço bem feito, fá-

-lo tu!). Ora, quis o acaso (ou uma desgraçada herança genética 

pigmeia da nogueira aliada à tal desfaçatez momentânea das 

mãos sábias) que a minha preciosa nogueira se mantivesse, 

porque pequena, de acesso fácil a homens e bichos. 

Comecemos, então, pelos homens.

Importa, antes de mais, esclarecer que a expressão «homens» 

designa, neste contexto de crónica, toda a miríade de criaturas 

bípedes, com postura ereta (ressalvemos o caso do Sr. Albino da 

Retorta cujos 83 anos lhe 

conferem um caminhar 

oblíquo), visão binocular 

(excetuemos, aqui, a D. Mi-

quinhas da Loja, cuja mio-

pia galopante impede, apa-

rentemente, o vislumbre 

estereoscópico das viçosas 

nozes que, por alturas de se-

tembro, pendem sobre o ca-

minho), córtex cerebral rico 

em neurónios (pois, quanto 

a isso…) e polegar oponível, 

característica esta absolu-

tamente determinante na 

manipulação de certos ob-

jetos, nomeadamente líticos 

(conhecidos na gíria arqueo-

plebeia como calhaus), com 

vista ao seu arremesso, nem 

sempre certeiro, em dire-

ção ao fruto pêndulo da tal FIGURA 1 Para além de sementes, bagas, cascas de árvores, cogumelos e bolotas, os esquilos, adoram nozes.  

nogueira. O propósito, obviamente, é o seu derrube (não da no-

gueira, mas do fruto) com o fito de garantir uma importante fonte 

de calorias indispensável à sobrevivência do indivíduo proto-hu-

mano (geralmente incógnito) ao longo da extenuante e arrojada 

caminhada entre os dois extremos da minha rua: 273 metros e 46 

centímetros de distância. 

Por esta altura, questionar-se-á o caro leitor acerca do mote 

desta crónica: então mas o $%#&@ do texto não era sobre a 

%@#&$ de um mistério? @%##$ do jardineiro! Tem toda a razão 

o estimado leitor. Porém, impunha-se este introito, à laia de 

justificação, porque se do género Homo me autorizo discorrer 

quando toca a gatunar a noz alheia (parece que as calhoadas, 

amiúde, deixam provas nas vidraças) dá-se o acaso dos bichos, 

quando dão a rapinar o fruto proibido (não confundir com o 

outro fruto proibido) raramente deixarem evidências que per-

mitam conjeturar acerca da autoria do vilipêndio. 

Eis a história, agora dos bichos. 

Certo dia morno de setembro, de um também certo ano da gra-

ça do qual não tenho memória precisa, deparei com estupefa-
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ção, horror e, por que não admiti-lo, indisfarçável e absoluto 

terror, com 187 nozes (ou melhor, 1.227 kg de cascas de nozes!) 

espalhadas pelo chão em torno da nogueira, devidamente ali-

viadas do seu saboroso miolo. E o que faz um zeloso e cumpri-

dor jardineiro-hortelão quando aporta a casa e se depara com 

o pecúlio de nozes destinado aos formigos natalícios total e im-

punemente aniquilado? Isso mesmo… desata aos gritos!

No entanto, o efeito de meia hora de pinchos, pontapés no ar 

e vitupérios vociferados a plenos pulmões, apesar de um certo 

e calmante efeito de catarse, tanto mais que tende a afugentar 

eventuais proto-humanos das redondezas, não aplaca o essen-

cial da questão: quem foi o bicho bandido? 

Depois de emborcar meio litro de água e um Valium 500 (o 

jardineiro é muito dado a achaques, pelo que não convém fa-

cilitar), vesti a pele de Sherlock-jardineiro e dei-me ao esmiú-

ce das provas (leia-se, cascas). Devo referir, caro leitor, porque 

Modéstia é o meu nome do meio, que anos de convívio com 

a diversa e irreverente fauna do meu jardim, converteram 

este jardineiro num habilitado detetive com amplas provas 

dadas em complexas situações de crime, como aconteceu no 

afamado e amplamente publicitado «Enigma das favas desa-

parecidas» ou no «Crime das castanhas roídas». De tal modo, 

que em ambos os casos o jardineiro (leia-se, a minha modestís-

sima pessoa) foi agraciado com a Grã Cruz da Ordem do Velho 

Carvalho, atribuída por Sua Sereníssima Majestade El Rei D. 

Steinwender I em resultado, e passo a citar: de relevantes e ines-

FIGURA 3 O pica-pau-malhado-grande é um habitante ilustre do meu jardim, 
não hesitando em esburacar as caixas-ninho para fazer uso delas como 
abrigo durante o inverno.

timáveis serviços prestados ao jardim. Cá 

está, modéstia!

Onde é que eu ia? Pois, nos suspeitos. Ora 

então, analisadas as provas e munido dos 

guias de identificação de aves e mamíferos 

já que, pelas razões óbvias, répteis e anfí-

bios foram excluídos da lista de suspeitos, 

elenquei de imediato (atente-se na rapi-

dez de raciocínio. Notável!) dois grupos de 

suspeitos: mamíferos roedores e aves. De 

entre a mamofauna roedora, apenas uma 

espécie seria capaz de um crime desta e 

natureza: o esquilo (Sciurus vulgaris). Sim, 

esse mamífero arborícola de aspeto fofo e 

simpático (não se deixem enganar), muito 

dado ao amanho estival de frutos para sustento invernal.

Como alibi, o suspeito apresentava uma distribuição irregular 

e pouco comum no concelho de Lousada, incluindo uma apa-

rente ausência crónica do meu jardim. Por outro lado, as evi-

dências materiais (leia-se, as tais cascas), não se apresentavam 

roídas, mas sim partidas e estilhaçadas, pelo que o autor do 

furto do precioso miolo não poderia ser um roedor (esquilo ou 

rato), mas teria de ser um animal detentor de forte ferramenta 

bocal… do género de um bico, alvitrei inteligentemente (repa-

raram na modéstia?). Passei, portanto, às aves. 

FIGURA 2 A trepadeira-azul é uma espécie florestal discreta e difícil de observar. O seu bico longo e forte 
permite-lhe alimentar-se de sementes e frutos secos. 



24

SU
PL

EM
EN

TO

24

SU
PL

EM
EN

TO

Das 56 espécies de aves registadas no meu jardim, apenas uma 

mão cheia delas cabia na lista de prováveis suspeitos. Teriam 

de ser aves grandes, de bico forte, inteligentes, ousadas e com 

uma dieta omnívora onde coubessem frutos. A lista de suspeitos 

era encabeçada pelo pica-pau-malhado-grande (Dendrocopos 

major), cujo apetite por frutos de casca rija é lendário, logo 

seguida pelo gaio (Garrulus glandarius), igualmente devotado 

aos frutos, sobretudo bolotas, mas nunca enjeitando nozes, 

castanhas e até (como acabei por descobrir no enigmático caso 

das favas desaparecidas, leguminosas). Seguiam-se outros dois 

suspeitos menos óbvios, mas igualmente habitues dos buffets 

proporcionados pela abastança do meu jardim, a gralha-preta 

(Corvus corone) e a pega-rabuda (Pica pica). Finalmente, um 

derradeiro suspeito: a trepadeira-azul (Sitta europaea). Ave 

pequena, mas de bico comprido e forte e de temperamento estilo 

Rambo quando toca a amealhar frutos secos do comedouro cá de 

casa. Embora fosse um fraco candidatado a gangster, nunca é de 

fiar quando toca ao reino animal, pelo que mantive a suspeição.

Passei, então, à faze Charlie: atuar para identificar o culpado. 

Fazendo uso das mais recentes tecnologias de espionagem – 

um par de binóculos e uma paciência de eremita – e de uma 

FIGURA 4 As pegas são corvídeos omnívoros e oportunistas, relativamente comuns em Lousada. A sua coloração, bem como a longa cauda torna esta espécie 
inconfundível. 

exímia capacidade de camuflagem infimamente apurada após 

34 sessões do filme Comando de Arnold Schwarzenegger, 

passei as madrugadas seguintes à espera do raiar da aurora 

e do presumível meliante. E ao sétimo dia (não, não foi nesse 

dia…) ele chegou. Ou melhor, eles chegaram… Os meus olhos 

altamente treinados de jardineiro-ornitólogo (repararam? Isso 

mesmo, de novo a modéstia) nem queriam acreditar. Primeiro, 

chegou o senhor pica-pau-malhado-grande. Empoleirou-se, 

ostensivamente, no primeiro galho carregado de nozes e de-

satou a tamborilá-las com o poderoso bico até estas racharem 

ou caírem ao chão. Ignorando as que tombavam, o pica-pau, 

com uma tranquilidade própria de quem faz do furto o seu ga-

nha-pão (neste caso, o seu ganha-nozes), retirava-lhes o miolo 

e passava, invariavelmente, à seguinte. Dedicou-se a esta tare-

fa com tal esmero que ignorou, mesmo, a chegada do segundo 

meliante… o senhor gaio. E depois deste se banquetear com 

umas quantas nozes apanhadas do chão, chegou o terceiro la-

rápio. Adivinhem quem era? Esse mesmo, a dona pega. O mais 

extraordinário é que nenhum destes dois corvídeos tentou, se-

quer abrir uma noz na árvore, limitando-se a aproveitar as que 

iam caindo da ação do pica-pau, segurando-as entre as patas 
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e abrindo-as com o bico. Tratava-se, não restam dúvidas, de uma pandilha de meliantes 

profissionais, altamente organizada e treinada na arte do desvio da noz alheia. E não fosse 

o doloroso espetáculo das nozes em acelerado desaparecimento e talvez o jardineiro se 

dispusesse a apreciar a eficiência mecânica 

do bando de malfeitores alados.  

Depois do pica-pau, da pega e do gaio terem 

enchido o papo com suculentas e, aparen-

temente, saborosas nozes e zarpado para 

outras bandas, espero que para assaltar o 

pomar do Sr. Rogério da Quintã, chegou o úl-

timo dos comensais do bando (certamente o 

Don Corleone cá do sítio). Graciosa e confian-

te, a gralha-preta abeirou-se da cena do cri-

me. Mirou-a longamente, por certo avalian-

do as consequências de se juntar ao festim 

e se tornar cúmplice do delito. Finalmente 

o tratante lá se decidiu que mais valia uma 

noz no papo que uma rasa delas no chão, e 

fazendo uso do forte bico abocanhou uma e 

desapareceu gralhando de satisfação. 

Caros leitores, o mistério estava resolvido. A 

pobre trepadeira-azul foi ilibada, 

enquanto a restante quadrilha, em-

purrada para a marginalidade por 

um acontecimento ditado pela ne-

cessidade de sobrevivência, acabou 

por regressar amiúde à nogueira… 

ao castanheiro… aos carvalhos… ao 

diospireiro… enfim, a todas as ár-

vores e arbustos que, pelo outono, 

tornam o meu jardim e quintal tão 

apetecível para os meus vizinhos 

alados. E apesar de rezingão, o jar-

dineiro, que no que aos bichos diz 

respeito, não comunga da Lei de 

Talião, lá decretou, em nome da sã 

convivência, um ego te absolvo à 

quadrilha de bons malandros (com 

a devida vénia à obra homónima de 

Mário Zambujal) partilhando as no-

zes da sua nogueira (a tal com traços 

de nanismo) que, por alturas do Na-

tal, haveriam de dar boas histórias à 

volta de uma travessa de formigos.

FIGURA 5 Os gaios são presença habitual em muitos jardins e parques. A sua predileção por frutos, sobretudo 
bolotas (e nozes!) converteu-os em semeadores de árvores.  

FIGURA 6 A gralha-preta, frequentemente confundida com o corvo (Corvus corax), um parente próxi-
mo de maior envergadura, é a maior das três espécies de corvídeos existentes em terras de Lousada.


