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Quem ocasionalmente percorre, 
como eu, os campos destas 
vetustas terras de Lousada em 
busca de introspeção acerca 
das questões fraturantes da 
nossa sociedade – a feijoada de 
chispe deve ser confecionada com 
repolho branco ou couve coração? 
– não raras vezes se depara com 
umas estridentes, persistentes 
e, porque não assumi-lo, 
misteriosas risadas que ecoam 
entre o arvoredo que beira 
pelos caminhos. O caminheiro 
desprevenido decerto evocaria 
São Paulo, patrono dos 
andarilhos, questionando-o: 
«será bicho, meu santo? será 
gente? gente não é certamente, 
e bicho será que se ri assim?». 
Já este vosso jardineiro, 
exultante, exclamaria: ó 
senhores, não vedes que 
habemos Picus viridis?
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CRÓNICAS DO MEU JARDIM:
Risadas, formigas e uma safra de morangos (ou a história 
de um pica-pau sem queda para a percussão).
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Um peto que é uma peta!
Gosto de pica-paus. Quem é que não gosta de bichos com 
cabeça dura que passam o dia a batucar nas árvores como se 
o mundo vivesse num eterno ambiente de samba carioca? É 
como ter a secção de percussão dos Unidos da Tijuca a residir 
no quintal… todos os dias! Bom, na verdade, nem todos os 
pica-paus tem hábitos tamborileiros. Há um em especial que 
raramente se faz notar através da percussão arbórea. Apesar 
do seu tamanho considerável (30 a 33 cm), é tão discreto que 
não fora a sua vincada queda para o canto lírico gargalhado, 
uma variante aviária do canto lírico, e raramente seria 
observado. Se o estimado leitor não estiver familiarizado 
com esta versão passeriforme da lírica clássica, bastará 
imaginar a saudosa Montserrat Caballé a rir histericamente a 
plenos pulmões à magnitude de 105 decibéis… enquanto voa 
graciosamente entre dois troncos de árvore e, voilá, eis o canto 
lírico gargalhado. Naturalmente que o facto de esta metáfora 
(que é de fraca qualidade, devo admitir) associar Montserrat 
Caballé à ideia de voo gracioso, consubstancia um devaneio 
literário já a tender para a libertinagem criativa. Por isso, 
as minhas desculpas a eventuais aves que se possam sentir 
beliscadas na sua dignidade.
Vamos ao pássaro. 
Portanto, um certo pica-pau, aparentemente abundante por 
terras de Lousada, e que por ser pica-pau é, por definição, bicho-
carpinteiro, não é dado à habitual batucada com o poderoso bico 
que utiliza para escavar ninhos nas árvores. Para além disso, e 

apesar da garrida cor esverdeada das plumas com que se veste, é 
discreto e aprecia mais uma boa caminhada pelo solo em busca 
de formigas, que uma escalada na vertical ao longo de um tronco 
de árvore cheio de insetos suculentos. Como se não fosse mistério 
suficiente, é dado às risadas… tantas que em algumas zonas do 
país é conhecido como Cavalo-rinchão! Estranho? Talvez não. 
Durante praticamente todo o ano (exceção feita ao período 
de verão em que a temporada lírica entra em estio), é possível 
escutar as misteriosas exultações vocais desta ave florestal 
(qualquer coisa semelhante a Kik-Kik-Kik-Kik-Kik-Kik-Kik…), 
sobretudo em zonas de bosque intercaladas com áreas abertas, 
tal como acontece no meu jardim. Aqui, o bosque, a horta e o 
ervado (não confundir com relvado! A cor até é a mesma mas 
a textura, como os meus joelhos esfolados podem comprovar 
após um caseiro jogo de futemergulho, é ligeiramente diferente) 
exercem sobre esta espécie de pica-pau o mesmo efeito atrativo 
que os letreiros luminosos exercem sobre a população bípede 
de Time Square. Mas enquanto o Zé Mirone esbugalha o olhar 
e vegeta ante certos néones psicadélicos «uuuuu… olha Maria 
(em inglês Mariah) um Maserati!», o nosso misterioso pica-pau, 
é todo «hmmmmm… um ervado cheio de formigas gordas e 
nutritivas». Claramente uma questão de prioridades.
Nesta altura, depois de tanta caixinha por parte do cronista 
quanto à personagem central desta história, o leitor deveria 
seriamente considerar abandonar tão insipido escrito 
(tem todo o meu apoio: Steinwender és uma fraude!). Mais 
a mais, por nem sequer ter tido direito, como é dos livros, à 

FIGURA 1 Apesar de semelhantes no aspeto, o peto-verde macho (esquerda) distingue-se da fêmea (direita) graças ao «bigode»: ver-
melho nos machos e preto nas fêmeas. 
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FIGURA 2 O peto é uma espécie tipicamente florestal
(na imagem uma fêmea).

FIGURA 3 Uma das características desta espécie é passar mui-
to tempo no solo em busca de alimento (na imagem um macho).

degustação de umas quantas figuras de estilo de particular 
requinte, justificava-se uma queixa veemente à Sociedade 
Portuguesa de Jardineiros. Quanto ao bicho, na verdade, não 
tem nome de especial sonância. No português vernáculo que 
o batizou, o povo foi-lhe identificando hábitos e características 
morfológicas. Que em certos sítios é «rinchão», já vimos. Que 
noutros é «Corta-pau» e «Verdeal» ficam agora a saber. Mas 
em Lousada, como em muitas terras país fora, o nome mais 
comum é «Peto-verde», «Peto-real» ou simplesmente «Peto» 
(Picus viridis para os amigos da taxonomia ornitológica). Um 
pica-pau sem talento para a percussão, que é fã de ervados com 
formigueiros e tem queda para o riso fácil… portanto, um logro 
em matéria de pica-paus, tal qual povoam o nosso imaginário 
coletivo. Claramente um Peto que é uma peta da Doutora 
Evolução!

Formigas com sabor a morango
No meu jardim os petos são visita frequente. Mas nem sempre 
foi assim. Foi preciso plantar o bosque de carvalhos, bétulas, 
castanheiros e nogueiras para que, a seu tempo, estas aves 

trepadoras, com patas fortes, dedos móveis e retrizes rígidas 
(vulgo penas da cauda) para apoio em superfícies verticais, 
acabassem por fazer a sua aparição. Sem árvores, não há pica-
paus. Ainda assim, não foi tanto o bosque que atraiu o Peto-
verde ao meu jardim, conforme vim a descobrir mais tarde, foi o 
meu esplendoroso ervado. A propósito de «ervado» permitam-
me um empolgado e sentido agradecimento público à simpática 
senhora da loja de sementes que me vendeu o pretenso saco 
de semente de relva para a dita sementeira. À data, a intenção 
era criar um relvado para apurar os meus dotes futeboleiros. 
Nesse dia longínquo, à minha interrogação «a semente de relva 
é de boa qualidade?» a resposta, atenciosa e gentil, foi pronta 
«Uie? O sinhore, ‘tá a dubidar da relba? Eu só tenho metrial de 
primeira… esta relba até im pedras nasse! É boa como ó #$#%&$$! 
Se num quiser lebar, num falta quem queira, homessa!» Escusado 
será dizer que fiquei agradavelmente persuadido e acabei com 
1,5 kg da melhor semente de relva aconchegada no fundo do 
meu saquinho das compras. Um mês depois, nasceu um belo e 
imaculado… ervado. Obrigado senhora da loja de sementes. Se 
não fosse a sua prestimosa intervenção teria hoje um relvado 
imaculadamente verde, mas aborrecidamente estéril. Os petos 
foram os primeiros a aperceberem-se do potencial alimentício 
desta patranha semeada sob a forma de erva (não essa, a 
outra…). Mal o ervado estabilizou (leia-se, o vosso jardineiro 
deixou de ser acometido de tiques maledicentes envolvendo a 
progenitora da simpática senhora da loja de sementes de cada 
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vez que abria a porta) e as primeiras erupções de formigueiros 
se fizeram notar, os pica-paus, engalanados nos seus fatos 
verdes e coroas vermelhas, apareceram para pastar. Pastavam 
durante horas, percorrendo o ervado para trás e para diante 
esburacando-o metodicamente com os seus poderosos bicos 
em busca de formigas que recolhiam com as suas longas 
línguas retráteis. Ao fim de uma semana, o meu prado 
assemelhava-se a um belo queijo suíço. Cheguei a ter famílias 
inteiras a picnicar por ali, era um ver se te avias de formigas à 
conta do meu infortúnio de semeador. Com o início do verão e a 
produção de formigas a escassear no ervado, os petos decidiram 
mudar-se para a horta ao lado. Pelo ar de satisfação com que 
perfuravam o solo macio, as formigas eram ali particularmente 
deliciosas. Ora, quis o infortúnio que, por essa altura, a minha 
horta ostentasse um talhão de tenros, sumarentos e enormes 
morangos, prontos a serem colhidos. Um regalo para os olhos 
e para o paladar sensível e delicado… dos petos. Sim, dos petos, 
porque mesmos sabendo que eram a menina dos meus olhos 
(e não tenho dúvidas que sabiam… sempre souberam… biltres!) 
não se fizeram rogados na hora de lhes espetar o bico e provar 
a polpa doce e sucosa. Quero crer que tudo isto não passou de 
um infortúnio culinário, de outro modo seria caso de polícia. Eis 
o que imagino ter acontecido: o pai Peto deteta uma deliciosa 
horda de formigas a desmembrar ilegalmente um nutritivo 
morango e, enquanto avia as formigas com a língua pegajosa, 
vai de encharcá-las com molhinho doce e rosado do fruto 
apenso. Quer-me assim parecer que deste inusitado acaso 

FIGURA 4 Os petos (na imagem um macho juvenil), como to-
dos os pica-paus, fazem uso das penas caudais rígidas para se 
equilibrarem verticalmente nos troncos das árvores.

FIGURA 5 A coroa vermelha é uma característica desta espécie e está 
presente, quer nos machos, quer nas fêmeas (na imagem um macho).
resultou uma receita que ditou o fim dos meus adorados morangos: 
formiga au naturel em polpa de morango biológico.
Um após outro, os morangos voaram. Cheguei a alvitrar culpas aos 
ouriços-cacheiros e aos ratinhos-do-campo, mas só quando cobri os 
morangos com uma rede de proteção de culturas (moda que abandonei 
de imediato pelas razões que a seguir descrevo) é que me dei conta 
do autor da involuntária subtração de tão estimado fruto. Numa 
bela tarde morna de domingo, deitado à sombra da minha adorada 
nogueira, fui despertado do torpor imposto por uma sonolenta leitura, 
quando um agudo e esganiçado chorrilho de guinchos ecoou pelo meu 
jardim. O som, que vinha da horta, denunciava coisa grave. Enredado 
na dita rede que cobria os morangos, um peto macho lutava para se 
libertar da malha que o envolvia e apertava cada vez mais à medida 
que se debatia. Com jeito e uma tesoura apressada, libertei o bicho do 
abraço mortal da rede, não sem antes levar umas certeiras e mais que 
merecidas bicadas pelo imprudente e irrefletido ato de «armadilhar» 
o meu quintal com aquela rede plástica que, doravante, haveria de 
banir do meu reino. A bem dos bichos e da minha consciência.

FIGURA 6 No solo, os petos fazem uso do poderoso bico para pro-
curarem formigas que recolhem graças à sua longa língua retrátil.
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bigode (parece que a Doutora Evolução gosta de bicheza com pelo na 
benta) mas enquanto a fêmea tem um bigode aborrecidamente preto, o 
macho ostenta uma preciosa bigodaça vermelha emoldurada por uma 
fina linha preta, estilo dundee. E quanto maior e mais colorida, mais 
atrativa para as fêmeas. Quem disse que o tamanho não importa? Do 
bigode… bem entendido!

FIGURA 7 Quando no solo, os petos (na imagem um ma-
cho) perscrutam frequentemente o céu em busca de pre-
dadores alados, como é o caso do gavião (Accipiter nisus) 
uma rapina que se alimenta de outras aves.

FIGURA 8 As crias de peto-verde apresentam uma plumagem 
sarapintada e acinzentada (na imagem um jovem macho).

Porque é que os pica-paus não têm dores de cabeça?
Alguma vez pensou como seria a sua vida amorosa se para 
conquistar a atenção daquela bela morena da secção de re-
cursos humanos lá da empresa tivesse de bater com a cabeça 
no tampo duro e rígido da sua secretária de carvalho umas, 
vá… 12 mil vezes por dia, à velocidade de 20 pancadas por se-
gundo? Não? De facto, não é uma imagem romântica e inspi-
radora: um garanhão bem-parecido agarrado à secretária en-
quanto faz uso da cabeça como martelo pneumático do amor. 
Mas saiba que é assim que os pica-paus passam o tempo. A 
tamborilar para comunicar à distância ou a esburacar as árvo-
res, seja em busca de insetos xelófitos (insetos que vivem na 
madeira) ou a escavar os ninhos. O que me aflige verdadeira-
mente é: então e estas pobres aves não padecem de crónicas e 

tormentosas dores de cabeça? Aparentemente a natureza ul-
trapassou a falta de aspirinas para aves dotando os pica-paus 
de uma cabeça com uma estrutura anatómica única. Além de 
possuírem ossos do crânio espessos e fortes, revestidos por 
músculos que funcionam como um capacete, o pica-pau pos-
sui uma cartilagem na base da mandíbula presa por músculos 
poderosos, que se contraem um milissegundo antes do golpe 
contra o tronco que chega a alcançar a velocidade de 7 m/s. 
Este sistema ajuda a distribuir a força do choque para a base e 
a região posterior do crânio, diminuindo o impacto no cérebro. 
Do mesmo modo, as pálpebras protegem os olhos da ave, fe-
chando-se imediatamente antes do golpe preservando a retina 
contra partículas que se soltam da madeira. Um verdadeiro 
hino ao engenho criativo da Mãe Natureza!

Foi nessa altura, enquanto segurava o pica-pau na mão, que 
aprendi a distinguir o Senhor Peto da Dona Peta (perdão, 
Peto fêmea). Ambos os sexos são muito similares e apenas se 
distinguem pelo bigode. Isto é, ambos os sexos apresentam 


