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Se há crónicas felizes, esta é 
uma delas. Relata, ainda que de 
forma despretensiosa, a história 
de uma relação sui generis entre 
um jovem pica-pau-malhado e 
um vulgar jardineiro de trazer 
por casa. Uma aventura feita de 
façanhas quotidianas e episó-
dios cómico-trágicos que forja-
ram, inadvertidamente, laços e 
quebraram barreiras entre as 
duas espécies. Para o jardineiro, 
o pica-pau passou a fazer parte 
da sua família alargada, aquela 
que pulula livre e rebelde pelo 
jardim. Para o pica-pau… bem, 
quem sabe o que vai na cabeça 
de um pica-pau? Como qualquer 
boa história, também esta po-
deria começar com um era uma 
vez… mas como não se trata de 
um conto de fadas, começa com 
um acidente aéreo.
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CRÓNICAS DO MEU JARDIM
Como um pica-pau cativou um jardineiro ou a 
versão 2.0 da obra de Saint-Exupéry
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E se um pica-pau se despenhasse no seu 
jardim?
Manchas é um pica-pau. Ou melhor, é um pica-pau-malhado, 

uma espécie que os cientistas denominam Dendrocopus major 

o que, traduzido à letra, significa «o grande que tamborila nas ár-

vores». O que é um bom nome para um pica-pau ostentar no BI 

(quem disse que a malta da taxonomia não é dada à desbunda 

lexical?) Conheci o Manchas quando era uma cria desajeitada e 

insegura, com cerca de um mês de vida o que, no caso dos pica-

-paus, significa acabadinhos de sair do ninho (já agora, os ninhos 

dos pica-paus são verdadeiras obras de engenharia carpinteira, 

integralmente escavados no tronco de uma árvore graças aos 

laboriosos bicos dos progenitores). Ora, quis o destino que, num 

dia anormalmente frio de meados de junho do ano 15 d.S.C.J. 

(deve ler-se: depois [de] Steinwender [ter] Criado [o seu] Jardim), 

o progenitor do nosso jovem pica-pau tenha decidido visitar 

1A propósito das aventuras aladas em torno da nogueira do meu 
jardim, queiram por favor ler a sofrível crónica O mistério das nozes 
desaparecidas ou a crónica (quase revisitada) dos bons malandros, 
disponível em www.cm-lousada.pt/pt/suplementos

FIGURA 1 O pica-pau-malhado macho distingue-se da fêmea pela barra 
vermelha que possui na parte posterior da coroa. (Na imagem o herói desta 
crónica: Manchas) 

o arvoredo acolhedor do meu jardim (desconfio que o intento 

era a nogueira carregada de fruto, mas não tenho provas1). Se-

guindo as asas do pai, o pequeno Manchas, ainda pouco dado às 

lides aeronáuticas, acabou por realizar, provavelmente, o seu 

primeiro voo de longo curso. Infelizmente para ele, foi também 

o mais desgraçadamente malogrado. O voo acabou com a pe-

quena ave a estardalhar-se com estrondo de encontro à base 

do tronco de um carvalho e aí permanecer, meio atordoado e 

claramente à espera de orientação superior. A propósito, por 

esta altura o pai pica-pau andava entretido a esquadrinhar a tal 

nogueira carregada de fruto (querem ver que…!).

Como andava nas lides hortelãs e me apercebi do desastre aé-

reo, fui espreitar o acidentado. Enquanto me aproximava, pé 

ante pé, a jovem ave permanecia agarrada ao tronco, mirando-

-me imperturbável. Se a aparente letargia se deveu ao orgulho 

ferido pela turbulenta aterragem ou à mera curiosidade para 

com a extraordinária personagem bípede que lentamente se 

aproximava (isto pode soar um nadinha presunçoso, mas co-

loquem-se no lugar do Manchas), o certo é que o pequeno pi-

FIGURA 2 Os pica-paus adotam frequentemente uma postura vertical, fazen-
do uso das penas rígidas da cauda como suporte (na imagem Negrita, com-
panheira do Manchas).
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ca-pau contrariou o instinto natural de fuga e decidiu perma-

necer firmemente agarrado à casca do carvalho, fitando-me 

completamente imóvel. Separados por escassos centímetros, 

o momento durou uns eternos 13,456 segundos, até que um 

agudo e metálico tchik… tchik… do progenitor, quebrou a ma-

gia e despertou o pequeno Manchas para a realidade. Afinal, 

era suposto ter medo deste animal de duas patas e não con-

fraternizar com ele. Imagino que, mais tarde, no recato do lar, 

ocultos nas alturas de uma árvore frondosa, o progenitor 

lhe deva ter ensinado uma coisa ou duas sobre os seres 

humanos: meu rapaz, regra número um, evitá-los! Regra 

número dois, cumprir sempre a regra número um. E nada 

de te deixares seduzir pelas falinhas mansas daquele jardi-

neiro, ouviste? A única coisa de jeito que ele faz, é cuidar 

daquela raquítica nogueira. É claro que, nessa altura, o 

Manchas já estava prestes a entrar na pré-adolescência 

(nos pica-paus, do ovo à adolescência, vão escassos me-

ses) e, como tal, decerto não teria qualquer intenção de 

FIGURA 3 A existência de bebedouros é fundamental para os pica-paus que 
fazem uso deles durante todo o ano. (na imagem, Manchas)

2No mundo do pica-pau-malhado, quando as crias saem do ni-
nho, pai e mãe dividem a prole (4 a 6 pequenotes) passando a 
cuidar dela em separado, embora no mesmo território familiar. 
Um exemplo clássico de dividir para reinar e uma inspiração 
para as próximas gerações de progenitores humanóides.
3Em boa verdade, nessa altura não sabia se o Manchas era um 
moço ou uma moçoila, já que a plumagem das crias, com a 
coroa totalmente vermelha, é diferente da coroa negra das fê-
meas e da coroa listada a vermelho e preto dos machos.

FIGURA 4 Os frutos secos, sobretudo nozes, avelãs e amendoins disponibilizados nos 
comedouros são muito apreciados pelos pica-paus, como o Manchas na imagem.

dar ouvidos ao pai. Um jovem às direitas, portanto. Na 

verdade, a minha esperança era que o aprendiz de pica-

-pau não fosse um menino da mamã (perdão, papá)2, de 

outro modo, dificilmente voltaria ao meu jardim. Claro 

que ainda havia a questão da nogueira…

Nas semanas que se seguiram, procurei diligentemen-

te, embora sem sucesso, sinais de presença da família 

de pica-paus. Cheguei a pensar que, afinal, talvez o pai 

tivesse algum ascendente sobre o jovem Manchas (tu 

queres ver que os pica-paus teenagers são atinados? cogi-

tei). Mas não, parece que no mundo dos pica-paus os fi-

lhos também padecem da perda súbita e temporária de 

QI durante a adolescência, pelo que o Manchas acabou 

por aparecer e aterrar, sozinho (ah! moço rebelde!!!3) no mesmo 

e fatídico tronco de carvalho. Pouco incomodado com a minha 

presença inesperada na horta, subiu o tronco até deixar de 

me ver por entre a folhagem (mais ou menos como fazem as 

crianças quando tapam os olhos e imaginam que ninguém as 

vê) e lá ficou a tamborilar suavemente. Foi nesse dia (enquanto 

destratava a mãe da toupeira que impunemente foçava o meu 

feijoal) que o Manchas recebeu o nome, por causa das manchas 

brancas e irregulares que tão vistosamente sobressaiam no 

seu dorso negro. O nome ficou. E o Manchas também.
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Retratos da vida de um pica-pau
Todas as crias crescem (desculpa interromper, 

mas… a sério, Steinwender? Não havia por aí uma 

coisinha melhor que um truísmo à La Palice?). Bom, 

quase todas, porque eu e o Manchas continuamos, 

teimosa e convictamente, a ser putos desmiolados. 

De cada vez que nos encontramos é uma paródia 

absolutamente infantil e inútil. As crianças adoram 

coisas inúteis. Eu a esconder-me, ele a tentar 

encontrar-me. Eu a esgueirar-me silencioso e 

tranquilo, ele a esvoaçar todo espalhafatos e piadeira 

insana a ver se me sento no lugar convencionado 

(um calhau torto e desconfortável) e deixo a costa 

livre. E por costa, entenda-se o comedouro com 

um buffet personalizado que coloquei junto à 

sua árvore favorita (o tal carvalho) nos alvores 

do seu primeiro inverno enquanto aprendiz de 

pica-pau. O menu, elaborado pelo melhor chefe 

da cozinha avant-garde para pica-paus, é todo bio 

e eco: nozes (as poucas que se salvaram da minha 

nogueira), amendoins torrados (sem sal), avelãs (com casca 

porque os pica-paus adoram desafios), bolas de sebo (para 

pendurar) e manteiga de amendoim (para espalhar na casca 

da árvore). O ritual é sempre o 

mesmo: depois de umas quantas 

corridas pelo quintal, eu lá me 

sento e o Manchas abeira-se 

do comedouro para se dedicar 

ao que mais gosta de fazer na 

vida: partir nozes. Desconfio 

que foi uma habilidade herdada 

do pai e largamente treinada 

na minha nogueira. Apesar da 

nossa relação muito peculiar, é 

bom que se diga que os pica-paus-

malhados são, regra geral, aves 

tímidas e desconfiadas. Sendo 

uma espécie florestal, fortemente 

dependentes da existência de árvores de grande porte, 

nomeadamente para nidificarem, estão ausentes dos jardins/

parques sem árvores. No meu jardim, porque todas as árvores 

foram plantadas há mais de uma década, o bosque que criei tem 

a área e a maturidade suficiente para que o Manchas se sinta em 

casa… mas aparentemente ainda não o suficiente para aí criar as 

suas proles. Parece que a Negrita, a única companheira que lhe 

conheci até à data, não é grande fã de apartamentos com vista 

para hortas e jardins. É mais do estilo condomínio fechado com 

amplas vistas para nenhures e, sobretudo, sem gente por perto. 

Pelo menos foram esses os termos que impôs ao companheiro 

para aceitar escavar o ninho num freixo não muito longe do 

meu jardim, mas o suficiente para não aturar as palhaçadas 

infantis do companheiro e de um certo jardineiro. Mulheres…!

Por estes dias, com o outono a instalar-se e o frio a despir as 

árvores, retomei o hábito invernal de deixar o buffet de frutos 

secos no comedouro dos pica-paus (uma das várias famílias de 

comensais especializadas que gravita cá por casa, a outra ca-

minha em duas patas e tem uma predileção por chocolates). A 

única cria sobrevivente da prole deste ano (infelizmente mui-

tas crias de pica-pau morrem antes de completar um ano de 

idade como demasiadas vezes tive o infortúnio de constatar) 

FIGURA 5 As crias de pica-pau (à direita na imagem) são alimentadas e acompanhadas pelos progeni-
tores (neste caso, Negrita) durante os primeiros meses de vida.

FIGURA 6 Devido a acidentes e predação, 
muitas crias de pica-pau morrem antes 
de completar um ano de vida.
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tem agora cinco meses de idade e já saiu de casa, deixando os 

pais, de novo, entregues a uma vida tranquila: o Manchas, na 

palhaçada comigo e a partir nozes, a Negrita a resmungar por 

tudo e por nada. Qualquer semelhança com a realidade fami-

liar aí de casa, caro leitor, é mera coincidência.

Ora então, que melhor forma de celebrar o fim de mais um ano 

de parentalidade, que mudar-me para onde tudo acontece, o 

meu jardim? Meu dito meu feito, em vez do recato cómodo, 

roncar ali, um vizinho a berrar ao telemóvel acolá, um avião a 

cruzar o céu a baixa altitude em modo “rebentar tímpanos”… 

Ah! E lá está, o inconfundível, e já clássico, balir tresloucado da 

cabra da vizinha (isto é capaz de soar mal, mas garanto-vos que 

é a mais pura verdade, a cabra (não a vizinha!) padece de uma 

evidente disfunção neurovocal que a impele a balir compulsi-

vamente durante horas a fio). E de súbito… sim, lá está ele. 

Primeiro, uma estridente sucessão de tchik… tchik… anunciando 

a chegada intempestiva ao jardim (uma espécie de cheguei, de-

samparem-me a loja Steinwender… tenho nozes à espera). Depois, 

o voo rápido até ao troco de sem-

pre. Uma espreitadela para me 

localizar e, com um olho no burro 

e outro no cigano (não estou a ver 

qual dos dois é que me cabe, mas 

deve ser o asno) lá começamos o 

nosso habitual jogo do esconde-

-esconde até que me sento na pe-

dra fria e irregular e o Manchas, 

diligente e ruidosamente, se faz 

às nozes do buffet… toctoctoc… 

toctoctoc… toctoctoc…

FIGURA 9 As crias de pica-pau passam 
as primeiras semanas de vida no inte-
rior dos ninhos escavados em troncos 
de árvores. (Na imagem, uma cria da 
ninhada de Manchas e Negrita)

porém cliché, das quatro paredes do meu escritório, trasladei a 

secretária para o coração do jardim na expectativa de renovar 

o meu stock de experiências sensoriais na natureza. Por isso, 

cá estou a teclar esta crónica, estimados leitores, num belíssi-

mo dia de novembro com o céu carregado de nuvens cor de 

chumbo e a ameaçar chuva, o termómetro a marcar 9ºC e uma 

agradável brisa polar a soprar do quadrante norte. Certo, o dia 

perfeito, portanto, para decidir escrever ao ar livre. 

Para me concentrar, fecho os olhos. Demando os sons da natu-

reza selvagem que me rodeia e inspira. Vejamos… um trator a 

FIGURA 8 As crias de pica-pau aprendem depressa a tirar partido da 
disponibilidade de alimento. Na imagem, a cria de Manchas e Negrita a 
alimentar-se de amendoins num comedouro artificial.

FIGURA 7 As nozes são um dos alimentos preferidos dos pica-paus, em 
especial do Manchas.


