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Muitos dos nossos jardins são 
verdadeiras arcas de Noé. À 
medida que mundo natural 
encolhe, os jardins tornam-
se lar para muitos animais 
extraordinários cujo desafio 
quotidiano, para além de 
encontrar comida e abrigo 
consiste em coabitar tão 
pacificamente quanto possível 
com os vizinhos humanos. 
Mas a tarefa não é fácil. 
Sobretudo quando algumas 
destas espécies carregam o 
estigma de persona non grata, 
perdão, bestiae non grata, 
como acontece com os ratos. 
Apesar de existirem diversas 
espécies de ratos a viver nos 
nossos jardins, a maioria das 
quais partilhando incógnita 
e tranquilamente a morada 
connosco, para o comum dos 
humanos, ratos são ratos. Mas 
será mesmo assim? Venha 
descobrir a resposta nesta 
crónica repleta de… ratinhos.
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UM RATO COM RABO DE FORA
No meu jardim vivem ratos (escusam de pôr essa cara de 
«eu bem que te avisei!» porque no vosso também os há. Não 
sabiam? Surpresa!). Como é que eu descobri? Foi durante o 
funeral da tia Rosa. A destemida mulher, do alto dos seus 
95 anos e com uma saúde de titânio, achara-se capaz de su-
bir uma escada para apanhar a última noz da estação, pen-
durada num raminho, e salvá-la da cobiça dos ratos. Nada 
avarento o espírito da senhora, portanto. Aparentemente, 
a velha nogueira tinha uma saúde de alumínio e partiu 
com o peso de tanto titânio. Parece que as últimas palavras 
gemidas pela tia Rosa aos ouvidos um tanto moucos do tio 
Raimundo, o derradeiro de três maridos do qual ainda não 
enviuvara, foram uma gentil precação dedicada a todos os 
roedores: «#£#$$ de ratos… lá vos espero, seus #%$&@#£& 
do &#%$#&». Uma alma gentil, a da minha tia. Ora, foi neste 
instante de partilha íntima que o meu tio Raimundo, uma 
alma também ela do mais delicado e sensível que sobre a 
terra caminhou, me mirou através dos seus óculos de seis 
dioptrias, soltou um bufido e rosnou amavelmente entre-
dentes «ó rapaz [eu] tu põe-te a pau, que aquele jardim [o 
meu] é um ninho de ratos». Certo que seria a dor e o desgosto 
a falarem por ele, titubeei gentilmente «mas tio, ratos? olhe 
que não!» ao que ele, com a subtileza de um touro de lide 
com 578 kg a passear-se entre viçosos canteiros de tulipas, 
retorquiu nos decibéis adequados à sua surdez galopante: 

FIGURA 1 O rato-do-campo é um pequeno e ágil roedor 
de hábitos noturnos embora esteja muitas vezes ativo ao 
anoitecer e ao amanhecer.

«homessa, rapaz! [que sou eu] são ratos sim senhor! peque-
nos, dos que fuçam tudo. Orelhas grandes e olhos arrega-
lados. Ratos!». Ora ai está. Nada como um septuagenário 
expert em roedores (a minha tia Rosa gostava de maridos 
tenrinhos) para emitir uma autorizada opinião técnica. 
Devo, em abono do meu tio Raimundo, esclarecer que ses-
senta anos de sacholadas distribuídas a roedores incautos 
encartam profissionalmente qualquer jardineiro, pelo que 
levei muito a sério as suas palavras. É certo que demorei 
uns tempos a desencriptar a hermenêutica científica do pa-
recer emitido pelo meu tio acerca daquela espécie de rato 
em particular, mas depois de uma especialização relâmpa-
go em micromamíferos (duas horas com o Doutor Google 
fazem milagres) e de um mestrado de bolso em roedores 
lusos (o velho guia FAPAS dos mamíferos de Portugal foi a 
única "tese" que coube no bolso), lá cheguei a um veredicto 
acerca dos meus ratos. Senhoras e senhores, o meu jardim 
tem ratos-do-campo (Apodemus sylvaticus) ou, se preferi-
rem a versão Bambi, ratinhos-do-campo. É o alvor de uma 
nova era, o início de uma épica batalha pela sobrevivência 
do mais apto. De um lado, o engenho, a versatilidade, a sa-
gacidade e a capacidade cerebral. Do outro… bem, do outro 
estou eu. Vamos lá enfiar o nariz nessas tocas e descobrir 
onde mora o senhor rato. Meter o nariz onde sou chamado 
é a minha especialidade!

FIGURA 2 Quando encontra alimento, o rato-do-campo 
assume a posição “sentada” e maneja a comida com os cinco 
dedos das patas anteriores.
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FIGURA 3 Apesar de consumir sobretudo sementes e invertebrados, o rato-do-campo aproveita toda a disponibilidade 
alimentar, incluindo cereais deixados no campo. 

RATOS VERSUS TIOS
A minha relação com o senhor rato é bastante cordial, embora formal. Tratamo-
-nos com deferência e respeito mútuo, muito embora mantenhamos uma razoá-
vel, contudo dissimulada, distância de segurança. Eu não vou à sua toca, ele não 
entra em minha casa. Fomos apresentados por um amigo comum – o meu tio Rai-
mundo – no dia em que este, ainda vergado pelo luto, se convenceu da bondade do 
meu convite para vir espreitar o meu novo viveiro de árvores, onde semeara, com 
esmero e dedicação, mais de duzentas bolotas que depois cobrira com palha para 
manter a humidade e desencorajar as rapinagens de Dom Gaio e do seu bando. O 
entusiasmo do meu tio foi de tal forma contagiante — «vai demorar muito, rapaz? 
tenho mais que fazer em casa…» — que dispensei os interlú-
dios e avancei a toda a brida para o viveiro (não fosse o meu 
tio entusiasmar-se ainda mais), destapando os vasos com bo-
lotas cobertos de palha. Vasos com bolotas é uma maneira 
de dizer. Os vasos estavam lá, as bolotas é que não. Ainda 
estava a tentar forçar o cérebro a processar a razão da au-
sência das bolotas quando um urro medonho, que na altura 
interpretei como um desajeitado brado de piedade soltado 
pelo meu tio, me despertou do torpor e devolveu à realida-
de: havia um rato em fuga, um tio em desabrida perseguição 

FIGURA 4 
O sentido do 
olfato, da visão 
e da audição 
são muito 
apurados no 
rato-do-campo, 
permitindo-lhe 
detetar os mais 
ínfimos detalhes 
do ambiente que 
o rodeia.
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ziguezagueante do rato em fuga e uma sachola a ser arreme-
tida, em harmoniosos arcos de volta perfeita, na direção do 
rato em fuga do tio que o perseguia aos ziguezagues. Nunca 
vi um rato-do-campo correr e saltar tanto (é bom que se diga 
que os ratos do campo são ágeis saltadores e trepadores) e um 
septuagenário ziguezaguear pelo jardim a 0,3 km/hora com 
tamanha destreza. A sorte do rato (e do meu tio, já agora) foi 
que a sachola, durante um dos arcos de volta quase perfeita, 
ficou presa no ramo de uma árvore e forçou o velho jardinei-
ro a uma pirueta com mortal à retaguarda, estatelando-o no 
chão. O desastre salvou a honra do meu tio (o rato já levava 
um avanço considerável) e a vida do senhor rato. Apesar do 
embaraço me impedir de reproduzir aqui a fieira berrada de 
vitupérios lançados pelo meu tio Raimundo a todos os ratos 
do planeta (e respetivas mães) enquanto coxeava rua fora, 
com uma mão no costado e outra na sachola, reconheço que 
o homem me deixou meditabundo quando ainda deitado e 
de olhar vidrado no dossel dourado das árvores (por instan-
tes pensei que tinha ido fazer companhia à tia Rosa), senten-
ciou: «rapaz… não percebes nada de ratos!». 
Tinha toda a razão, o meu tio. Não percebia o suficiente de 

FIGURA 5
As tocas desta espécie de roedor 
podem ser escavadas no subsolo ou 
resultar do aproveitamento de buracos 
em muros ou cavidades em troncos. 

ratos. Por isso, fui aprender com os ratos como vivem os 
ratos no meu jardim.
O senhor rato é um rato-do-campo. Um rato-do-campo 
velho. Tão velho que já viu passar dois outonos completos, 
todos no meu jardim. Desconfio que nasceu no quintal ao 
lado e que a rebeldia própria da adolescência, coisa que 
nos ratos-do-campo acontece aos 30 dias de vida, o levou 
a empreender a viagem da sua vida: 200 metros em linha 
reta até ao grande carvalho do meu jardim, com uma 
paragem de permeio para uma limpeza às bolotas semeadas 
no meu viveiro. Considerando que um rato do campo vive 
habitualmente entre 18 e 20 meses, o senhor rato é, de facto, 
muitíssimo velho. Mas não se nota. É certo que os bigodes 
estão mais grisalhos e que as grandes e arrebitadas orelhas 
estão ligeiramente ratadas nas pontas (afinal, é um rato), 
mas os olhos, grandes como convêm a um pequeno animal 
noturno, mantêm-se inquisitivos e atentos sempre que se 
abeira da entrada da toca que escavou enquanto jovem (no 
ano passado, portanto), junto às raízes do carvalho. Bem 
escolhido, senhor rato! Até porque se é para viver em casa 
do Steinwender, que seja com estilo, boas vistas e comida 

requintada à descrição: sementes, 
rebentos, frutos, bolotas, caracóis 
e minhocas. Tudo fresco e colhido 
apenas na horta, a bem da saúde. 
Do jardim e do senhor rato, bem 
entendido, porque o hábito de meter 
os incisivos em propriedade d’outrem 
acaba quase sempre mal, com uma 
sachola e às vezes um tio metidos 
ao barulho. Que me lembre, só por 
uma vez o senhor rato não cumpriu 
o acordo. Depois de um jantar de 
arromba na Irmandade das Sementes, 
a toca mais fashion cá do jardim, 
ter-se-á enganado na última curva 
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O MÉTODO HANSEL E GRETEL  
O rato-do-campo é um pequeno roedor, comum em 
Portugal, cuja designação científica latina Apodemus 
sylvaticus significa «que não é de casa, mas do campo». 
Esta expressão resulta do facto de esta espécie ser 
frequentemente confundida com o pouco apreciado 
e mais cosmopolita rato-doméstico (Mus musculus). 
Apesar disso, as diferenças entre as espécies são 
evidentes. Para além do rato-do-campo raramente 
viver em habitações humanas preferindo áreas de 
bosques, terras aráveis ou jardins, distingue-se 
facilmente do seu congénere rato-doméstico por 
ter as orelhas, os olhos e as patas e apresentar uma 
distintiva mancha castanha-amarelada no pescoço. 
Devido à sua dieta alimentar à base de sementes 
desempenha um papel importante na regeneração 
natural dos habitats, incluindo as áreas florestais 
onde muitas das bolotas de carvalho armazenadas 
no subsolo acabam por germinar e originar 
novas árvores. Curiosamente, enquanto procura 
alimento, o rato-do-campo distribui pelo solo 
pequenos objetos (folhas ou galhos) visualmente 
distintivos que servem como pontos de referência — 
claramente a inspiração que faltava para os irmãos 
Grimm escreverem Hansel e Gretel. Funcionando 
como GPS, estes marcos permitem ao rato, não 
apenas encontrar mais rapidamente o acesso à 
toca em caso de perigo, mas também assinalar o 
trajeto para áreas de alimentação mais favoráveis.

e foi parar à garagem. No dia seguinte lá tive de mostrar a 
todos quem manda no jardim. E todos constataram o óbvio: 
é o senhor rato. Ainda assim, um cavalheiro não recusa 
um pedido educadamente formulado e o senhor rato, que 
é um cavalheiro, lá acedeu a regressar à toca a troco de um 
fornecimento generoso de manteiga de amendoim.
Sendo velho, o senhor rato teve a felicidade de ser progeni-
tor de uma descendência que, suspeito, seja considerável, 
pelo menos a avaliar pelo número de tocas que começaram a 
surgir noutros cantos do jardim. Se, em média, o rato-do-cam-
po tem duas a três ninhadas por ano, cada uma com até sete 
crias, é fácil deduzir que esses ratinhos, chegados à idade de 
levarem à letra as bíblicas indicações «sede fecundos, multipli-
cai-vos e enchei a terra», perdão, o jardim do Steinwender, co-
mecem a pensar em fazer morada própria e deixar a toca da 
mãe. Quem agradece esta dispersão de pequenos roedores e 
lhe devota reiteradas graças são os predadores que a cada noi-
te se perfilam na obscuridade do jardim para deitar garras, 
dentes ou bicos aos ratinhos que encabeçam o cardápio do 
chez Steinwender e, assim, reduzir-lhes a ousadia e o número 
– «Sai um prato do dia, perdão, da noite, com ratinho-do-cam-
po “au naturel” para a coruja-do-mato da mesa, perdão, árvore 
sete». E assim, enquanto o Senhor dos ratinhos faz o seu tra-
balho (produzir ratinhos), a mãe Natureza sopra a flauta de 
Hamlin e faz o seu (comer ratinhos). Um hino à paz. Ámen.

FIGURA 6 Ao contrário do que refere o senso comum, os 
ratos-do-campo são muito cuidadosos e meticulosos no que 
se refere à sua higiene.


