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No mundo dos emplumados 
voadores que amiúde se abeiram 
dos nossos jardins e parques 
não há outra espécie que se 
assemelhe, tanto no aspeto 
como no modus vivendi, ao gaio. 
Embora pouco dado à convivência 
e impaciente por natureza, pelo 
menos no que aos vizinhos 
bípedes diz respeito, o gaio é uma 
ave extraordinária que tem tanto 
de inteligente e astuta como de 
circunspecta e furtiva. Às vezes 
galã com falinhas mansas, outras 
vezes rufia com maus modos, é 
um habilidoso e singular imitador 
que não se inibe de lançar a 
confusão babilónica em qualquer 
reino ajardinado. Cuidado, por 
isso, incautos jardineiros: no 
vosso jardim, nem tudo o que se 
ouve, é!
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CRÓNICAS DO MEU JARDIM:
Dom Gaio e o seu bando. A história não contada.
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O ESPANTALHO ESQUIZOFRÉNICO
Dom Gaio é um gaio (no caso de não 
estar familiarizado com a nomen-
clatura vernacular das espécies que 
ocorrem nos nossos jardins, permi-
ta-me acrescentar que o gaio tem pe-
nas e asas, logo é uma ave. E grande. 
E neste caso, até voa. Esclarecidos? 
Ótimo!). Mas Dom Gaio não é um gaio 
qualquer. É um gaio-gangster. Não es-
taremos propriamente a falar de um 
bandido ao estilo da clássica mafia 
hollywoodesca, visceralmente cruel, 
impiedoso e ganancioso. Dom Gaio é 
mais do tipo bandido-luso de brandos 
costumes, um pouco para o arrua-
ceiro e fanfarrão ou, quando muito, 
charlatão e fingido, mas sempre com 
um estilo, como direi, bonacheirão do 
tipo eu é que sou o maior da aldeia! Mas 
sobretudo, Dom Gaio é fofinho. Isso 
mesmo, Dom Gaio é um gangster, mas de aspeto queriducho 
e fofinho o que significa, pelo menos no dicionário informal 
da língua portuguesa das terras do Samba: objeto ou cria-
tura macia, gostosa de apalpar e acariciar. Portanto, nada de 
Al Capones a deixar os rivais com sete palmos de terra em 
cima, com Dom Gaio é só flores e abraços.
Mas nem sempre foi assim.
Há muito, muito tempo (portanto desde a semana passa-
da) que por estas bandas o povo tece histórias acerca das 

ousadas façanhas de Dom Gaio, uma ave aparentemente 
bem-nascida (parece que o ninho de pauzinhos era muito 
jeitoso), que uma dama emplumada de olhos lapiaz e penas 
sedosas terá arrastado para o lado obscuro dos jardins con-
vertendo-o num gangster. Inflamadas ou não pelo desprezo 
dos lesados (já se sabe: quem conta um conto acrescenta um 
gaio), há que reconhecer que Dom Gaio era um bandido 
com classe. Veja-se o arrastão impiedoso perpetrado por 
todo o bando aos morangueiros do Tio António enquanto 
este mugia a Toninha (a sua vaca); o assalto em grande es-
tilo ao faval da Toninha (a vizinha, não a vaca), mesmo nas 
barbas das autoridades locais (da Toninha, bem entendido); 
e, claro, a célebre acometida ao luxuoso milheiral da Júlia 
(a prima em 3º grau da Toninha. A senhora, não a vaca). 
A pobre mulher, ainda hoje, sempre que percebe ao lon-
ge o grasnido áspero de um gaio, acomete-se de calores e 
inflama a vozinha de anjo «ai quem me vale, ai que ele vem 
aí, valha-me minha Nossa Senhora da Horta que eu morro já 
aqui». Mas não morre. E lá acaba, para quem quiser ouvir, 
por contar a história do selvático ataque do bando de Dom 
Gaio às pobres e indefesas espigas de milho, «tão bonitas e 
cheias de graça que eram, doiradinhas da cor do mel».
Com tanto de mito como de realidade, Dom Gaio tonou-
se uma lenda. Um fantasma que liderava um incontável 

FIGURA 1
Os gaios são aves adaptáveis e tanto podem ser observados 
em áreas naturais como em jardins e parques urbanos, mas 
sempre com denso coberto vegetal.

FIGURA 2 Com uma plumagem inconfundível, o gaio é uma 
das mais vistosas aves florestais do nosso país.
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bando de gaios (na verdade eram apenas quatro, mas lá está, 
quem conta um bando acrescenta um gaio), quase sempre 
invisível, que durante a primavera e o verão assolava 
hortas e quintais para no outono se evaporar nos bosques 
de carvalhos. Ninguém estava a salvo. Nem mesmo o meu 
espantalho, como acabei por descobrir numa manhã de 
junho após o assalto madrugador aos mirtilos à sua guarda. 
Ainda hoje o pobre espantalho recupera do encontro com 
Dom Gaio. O pior não foi o chapéu de palha destruído, o 
sorriso de latão roubado (literalmente) ou os botões dos 
olhos arrancados à bicada e espalhados pelo chão. Grave 
foi o espantalho perder a atitude desafiante, a audácia e 
a coragem de fazer, sozinho, frente aos bandos de bicos 
larápios. Durante muito tempo bateu o pé às penas. Agora 
estava apático, sem alma, com a autoestima em frangalhos 
e sintomas agudos de esquizofrenia. As consultas de 
psiquoespantalharia não trouxeram melhoras. E nem a 
nova posição de guarda-mor das framboesas lhe devolveu 
a jovialidade. Nada a fazer. O meu espantalho tornara-se 
um vegetal. 
Dom Gaio levara a melhor!
Mas a contenda estava apenas a começar.

FIGURA 4 Apesar de se alimentar tanto de sementes como 
de insetos e pequenos vertebrados, durante o outono e o 
inverno a bolota é o alimento predileto do gaio. 

ENGANA-ME QUE EU GOSTO
Dom Gaio já era um herói entre as aves do meu jardim, antes 
mesmo de ambos nos travarmos de razões formais. Para os 
estorninhos, para os pardais, para as pegas e sobretudo para 
os melros, acusados pela vizinhança humana de vilipendiar 
as fruteiras e as hortas, Dom Gaio era uma espécie de Gaio 
do Telhado que fazia questão de levar à prática a lei de Talião: 
ameixa por olho, pêssego por dente.
A primeira aparição deste esquivo e desconfiado corvídeo 
florestal no meu jardim ocorreu no dia em que fez gato-
-sapato do Frederico II (o meu espantalho) e aliviou os cinco 
jovens mirtileiros sob a sua alçada das 167 bagas azuladas 
(tinha-as contado no dia anterior) sem deixar uma única 
para satisfizer o palato das gentes cá de casa. Por isso, longe 
de suspeitar do autor dessa arrojada investida ao pomar 
(por pomar, entenda-se 19,145m2 de mirtilos, groselhas e 
framboesas e uma mão cheia de árvores de fruto), foi com 
pesar e profunda consternação que dei conta à chorosa 
família da obliteração da colheita de mirtilos e anunciei, 
em conferência de imprensa (leia-se, de megafone na mão 
a gritar à bicharada do meu jardim), que este ato hediondo 
significava um ataque declarado aos valores da civilidade 
e da harmonia interespecífica, pelo que não restava a Sua 
Sereníssima Majestade El Rei D. Steinwender I (que é como 
quem diz, a minha humilde pessoa) outra alternativa que 
não a evocação da alínea b) do artigo 7.º da Constituição 
do Jardim: «Em caso de pilhagem injustificada a hortaliças, 
frutos de polpa e/ou de casca rija, sem aviso prévio ou 
fundamento de subsistência, será declarado o estado de 
emergência e mobilizadas todas as forças de segurança [eu e 
o meu espantalho] tidas por adequadas».

FIGURA 3 
Inteligentes, sagazes e 
adaptáveis os gaios são 
uma das espécies de 
corvídeos mais ubíqua 
da nossa avifauna. 
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E assim foi. Declarado o estado de emergência, teve início 
um dos mais longos e negros períodos da história do meu 
jardim (duas semanas, três dias e sete horas, para ser exato), 
registado nos anais como a Crise dos Mirtilos. Depois da 
revolução demográfica da Idade dos Ninhos, da expansão 
económica da Idade das Compotas e do florescimento cultural 
com os alvores da Época das Nozes, eis que mergulhávamos 
na mais atribulada das eras: a terrível Idade das Bagas.
Foram tempos difíceis. Foi reforçada a segurança (realistei 
a aposentada Maria dos Berlindes, o velho espantalho), 

foram criados postos de controlo biométrico à entrada e saída 
do jardim (leia-se, o Steinwender camuflado atrás de um arbusto 
de binóculos em riste a mirar os transeuntes voadores) e, porque os 
conflitos modernos exigem o recurso a armas mais sofisticadas, 
foi temporariamente instituído o porte de armas sónicas – apitos 
e pandeiretas.
Apesar da tensão, os dias passara sem sobressaltos. Ou pelo 
menos assim parecia. Na ânsia de descobrir e deter o meliante 
mirtileiro destruidor da autoestima espantalha, passava os dias 
a perscrutar o dossel do arvoredo, o amplo ervado e a horta. 
Mas nada. Nenhum sinal de qualquer vil e aterrador bandido 
alado. Pelo contrário. Nesses dias, o meu jardim parecia um Éden, 
tantas as aves que se faziam anunciar. Pela primeira vez no meu 
jardim ouvi o piar miado de uma águia-de-asa-redonda algures 
no pomar e o cacarejado rápido do gavião num dos carvalhos. 

FIGURA 5 Embora sejam desconfiados e esquivos, os gaios 
têm poisos prediletos que costumam utilizar, sobretudo 
quando estão à procura de alimento.

FIGURA 7 Os gaios são frequentadores habituais de comedouros 
onde procuram sementes e frutos de casca rija – como os 
amendoins – que descascam com desenvoltura. 

FIGURA 6 A silhueta do gaio 
dificilmente se confunde com 
outra ave. A cabeça volumosa e o 
bico robusto são características 
absolutamente distintivas.

A poupa parecia anormalmente palradora no meio da sebe e o 
estorninho assobiava como se não houvesse amanhã, oculto por 
uma trepadeira. O melro trinava, entusiasmado, no meio dos 
feijões enquanto o portão rangia suavemente no alto da bétula. 
«Espera lá! Um portão na bétula? Uma poupa na sebe e uma águia no 
pomar? Raios…». Subitamente fez-se luz (no meu cérebro) e desatei 
(no meu cérebro agora iluminado) a juntar as peças do puzzle. 
Desde o primeiro momento que Dom Gaio me ludibriava fazendo 
uso das mais letais e sofisticadas armas de dissimulação do mundo 
dos gaios: a inigualável capacidade de imitação do pio alheio. 
Estava a ser alvo de um vil ataque de contrafação vocal em grande 
escala e a minha linha defensiva estava prestes a ceder. Estaria o 
meu pomar perdido para sempre? Não! Não o podia deixar cair. O 
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momento era dramático. Mas é justamente nesses momentos 
que nascem os heróis... E assim, dando o peito às balas (neste 
caso ao pio falsificado) ergui-me, sandes de atum numa mão 
(estava na hora do lanche), máquina fotográfica na outra e 
desatei a correr enquanto no meu cérebro (agora) apenas 
iluminado por uma vela) vislumbrava a épica cena do herói 
em câmara lenta a gritar e a desbaratar o exército de gaios com 
uma sucessão de disparos rápidos do obturador da máquina 
fotográfica enquanto salvava os pêssegos carecas e as maçãs 
golden prontas a colher… e terminava a sandes.
Mas, correr aos gritos num pomar com o cérebro escassamente 
iluminado, às vezes resulta mal. Depois de tropeçar num 
ancinho e ter promovido um doloroso encontro entre o meu 
delicado apêndice olfativo e o tronco áspero da tal macieira 
golden, decidi, já deitado com um saco de gelo na cara, que era 
tempo de evitar mais derramamento de sangue (sobretudo  
o meu) e capitular. Afinal a minha derrota tinha sido total. 
Gravemente ferido, enganado pela sublime capacidade 
de imitação de Dom Gaio e do seu bando, sem uma única 
fotografia decente para o meu portefólio e com uns quantos 
pêssegos carecas e maçãs golden a menos, não me restava 
outro caminho que não a assinatura do armistício.
Os termos foram definidos a contendo de ambas as partes. 
Dom Gaio (e a descendência) teria acesso livre ao pomar (desde 
que eu não visse) e eu, para além de obrigado a desmilitarizar 
o meu jardim (lá tive de reformar por invalidez o estoico 
Frederico II), teria acesso privilegiado ao famoso gangster para 
um exaustivo e detalhado registo fotográfico.
Vá Dom Gaio… ponha-se lá a jeito para a fotografia. Isso 
mesmo. Que fofinho!

FIGURA 8 Imitadores natos, os gaios têm um extenso 
reportório de chamamentos e vocalizações, que 
frequentemente incluem o canto de outras aves.

DOM GAIO, O «FALADOR DA BOLOTA» 
O Gaio (Garrulus glandarius), o mais colorido membro da 
família Corvidae, é uma ave de média dimensão (c. de 35 
cm de comprimento) que ocorre tanto em áreas florestais, 
sobretudo bosques de folhosas, como em parques e 
jardins, sobretudo com abundante coberto arbóreo. 
Apesar de ser uma ave cautelosa e tímida, e por isso 
mais facilmente escutado que observado, ostenta uma 
plumagem absolutamente distintiva: coroa branca listada 
de cinzento-acastanhado, notório bigode preto, peito e 
barriga castanho-rosado, asas pretas com uma banda 
branca larga e painéis azuis riscados de preto. Uma das 
peculiaridades desta espécie é o vasto reportório vocal, que 
inclui desde gritos ásperos até à mistura estranha de sons 
cacarejados e miados e, ainda, a imitação de outras aves. 
Este facto valeu-lhe, em termos taxonómicos, a designação 
Garrulus palavra que provém do latim «falador». Ainda no 
que à designação científica da espécie diz respeito, o termo 
latino glandarius, significa «da bolota», numa clara alusão 
à íntima relação entre o gaio e o carvalho (Quercus sp.), já 
que os gaios passam os meses de outono a alimentar-se 
de bolotas e a armazená-las para os períodos de escassez 
alimentar, enterrando-as no solo. Este comportamento 
confere ao gaio um relevante papel na regeneração natural 
das florestas, já que muitas bolotas acabam esquecidas e 
germinam na primavera seguinte. Durante o outono, um 
único gaio pode colher e enterrar até 5000 bolotas!


