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No que toca ao bestiário urbano, 
há uma espécie que bate toda 
a concorrência em matéria de 
popularidade. Não é que tenha um 
feitio particularmente amistoso 
ou seja especialmente apessoado 
ou que faça, sequer, frequentes 
aparições em público coisa que 
raramente faz e, quando o faz, é 
capaz de entrar mudo e sair calado. 
Ainda assim, a fama precede-o, 
tornando-o a visita noturna com 
a qual todos gostaríamos de nos 
cruzar no nosso jardim. Nem que 
seja para no dia seguinte chagar 
o juízo aquela insuportável colega 
de trabalho que exala revistas 
cor-de-rosa por todos os poros: 
«Nem imaginas quem é que ontem 
apareceu para jantar lá em casa? 
Alguém que eu conheça? Duvido! 
Então quem? O ouriço-cacheiro! 
Não! Mesmo? Uau!… então…e em 
que novela é que ele entra?...»
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Agarrem-me que eu pico!
Em matéria de bichos que se passeiam pelas nossas hortas e 
jardins, há-os com feitios para todos os gostos. Aqueles que 
mordem, aqueles que arranham, aqueles que dão bicadas, 
aqueles que escoiceiam (estou a lembrar-me do burro do meu 
vizinho do lado), aqueles que cospem (continuo a pensar no 
burro do meu vizinho do lado) e até aqueles que marram (não, 
não é no burro do meu vizinho do lado que estou a pensar, 
mas na cabra da vizinha da frente, aquela com um problema 
neurovocal… lembram-se?1). E depois, para terror do meu 
melindroso sentido do tato, há aqueles que picam, como os 
ternurentos e irresistíveis ouriços-cacheiros. Não, estimado 
leitor, não há qualquer ponta de sarcasmo aqui… pelo menos da 
minha parte. O mesmo não posso dizer da memória sensitiva 
dos meus dez dedos das mãos.
Passo a explicar. 
Certa noite, nos idos de abril, regressava eu a casa após 

uma frustrante sessão de fotografia noturna com uma 
pequena, porém, irrequieta salamandra-de-pintas-amarelas 
especializada em desfocar fotografias e desencadear no 
fotógrafo a vontade súbita e irresistível de declamar as mais 
belas expressões de baixo calão lusitano, quando me deparei 
com uma estranha e agitada sequência de ruídos junto a uma 
das sebes de casa. O som, persistente e cada vez mais intenso, 
consistia num misto de sopros, fungadelas e rosnadelas a 
fazer lembrar um adepto de futebol arreliado com o desaire 
da equipa ao minuto 92. Confesso que uns quantos pelos se 
eriçaram na base da minha nuca (aquele instante do minuto 92 
é difícil de esquecer…) e, como qualquer jardineiro destemido, 
decidi averiguar o caso de mais perto. De lanterna em punho, 
aproximei-me do local da perturbação da ordem pública. E 
o que vi foram duas bolas de espinhos a fintarem-se uma à 
outra (lá está, a analogia com o futebol era de todo adequada) 
enquanto vociferavam o que, na altura, me soou distintamente 
a insultos (veem? outra vez a adequada analogia com a elevação 
e fair play praticada no desporto rei). Curioso, aproximei-me 
ainda mais. As bolas de espinhos, afinal, tinham patas felpudas, 

FIGURA 2 Os olhos grandes, as orelhas pequenas, o nariz 
afilado e as patas curtas com garras grandes são elementos 
característicos desta espécie.

FIGURA 1 O ouriço-cacheiro (Erinaceus europaues) é um 
pequeno mamífero insetívoro comum em hortas e jardins 
onde desempenha um importante papel no controlo de 
pragas das culturas.

1Cf. Crónicas do meu jardim de novembro de 2018: Como um 
pica-pau cativou um jardineiro ou a versão 2.0 da obra de Saint-
-Exupéry. (www.cm-lousada.pt/pt/suplementos)
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FIGURA 3 À exceção da cabeça e do ventre, o ouriço-cacheiro encontra-se totalmente 
coberto de espinhos que constituem uma formidável defesa contra predadores 
naturais.

focinhos alongados e húmidos e até olhinhos cândidos (tudo 
a ver com futebol, portanto). O curioso da questão é que, para 
além dos impropérios uma das bolas aparentemente estava 
a tentar imobilizar a outra com procedimentos claramente 
faltosos. Vi, pelo menos, duas obstruções, uma rasteira 
precedida de mordidela na zona do flanco e uma tentativa de 
encavalitamento à margem das regras. Isto com VAR daria 
direito a cartão vermelho direto! Farto de tanta violência decidi 
separar os dois atletas e impor-lhes uma distância de segurança. 
Acometido por uma insanidade momentânea, dispus-me 
meter as mãos (nuas tal como vieram ao mundo) na “bola” que 
afocinhava o rival e retirá-la do relvado (na verdade a cena 
passava-se no ervado cá de casa, mas para metáfora futeboleira 
claramente adequava-se mais a evocação do retângulo de jogo. 
Queiram por favor perdoar-me a ousadia). O instante ficou 
para sempre gravado na memória da cútis dos meus dedos. 
Acompanhado por um leve tremor do lábio inferior e por um 
assomar de sucessivas vagas de água salgada aos olhos, elevei 
o bicho enquanto boa parte dos mais de 5000 espinhos ocos 
e pontiagudos com 2 a 3 cm de comprimento que revestem a 
sua pele se cravavam firmemente na minha delicada epiderme 
das mãos, como convém a qualquer espinho. Escusado será 
dizer que engoli o berro de dor e apenas esbocei um leve e 
suavemente adequado «ui».

Os cinco metros que caminhei até pousar de novo a bola de 
espinhos enrolada nas minhas mãos, equivaleram a uma do-
lorosa eternidade. O alívio foi duplo. A dor amenizou e a alter-
cação findara-se… ou talvez não, porque mal o ouriço tocou o 
solo desenrolou-se e desatou a correr de novo em direção ao 
adversário. «Aparentemente as ofensas ao bom nome da mãe 
foram de monta», pensei. Com os dedos a latejar e sem vonta-
de de repetir a espinhosa experiência, fiquei simplesmente a 
observar a contenda a uma distância segura. Mais ou menos 
como qualquer árbitro que se preze. Depois de mais uns arru-
fos e umas fariscadelas sonoras precedidas de mordiscadelas 
nas orelhas, a bola de espinhos maior acabou por dominar a 
mais pequena imobilizando-a e colocando-se sobre o seu dor-
so. Claramente um knockout técnico. Mas quando supus o fim 
do arrufo, eis que os sons recomeçaram… desta vez menos vo-
ciferados e mais ronronados… seguidos de um gingar do baixo-
-ventre do ouriço vencedor… «tu queres ver que…», murmurei 
de mim para comigo. Nessa altura, somei a raiz quadrada de 
seis ao valor de Pi (sem arredondamentos) e percebi que, con-
tra os meus princípios, tinha metido a colher entre “marido e 
mulher” (ou melhor, entre ouriço e ouriça) e quase estragado o 
ouriçado romance. Deixei o jovem casal entregue aos prazeres 
do amor livre e, como penitência, impus-me ler nessa noite o 
capítulo que a New Enciyclopedia of Mammals de Oxford de-

dica aos ouriços-cacheiros, isto depois 
de ter deixado as mãos de molho para 
aplacar a flama do amor com espinhos.

São bolas, senhora… de ténis!
Nas semanas que se seguiram acabei por 
acompanhar de perto a vida da fêmea 
no meu jardim. Do macho nunca mais 
tive notícias. Como bom pai de família, 
foi comprar caracoletas e perdeu-se 
no caminho de volta. Aparentemente 
a fêmea terá decidido instalar-se 
neste pequeno reino governado por 
sua Sua Sereníssima Majestade El Rei 
D. Steinwender I, onde o mote é: por 
mais estranho que o seu aspeto seja, 
mesmo que pareça saído de um filme 
de ficção científica, como por exemplo 
possuir espinhos em vez de pelos, sinta-
se bem-vindo. O dia passava-o acoitada, 
mas à noite era comum escutar-lhe 
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os movimentos ruidosos por entre a vegetação e ouvi-la a 
mastigar ruidosamente uns acepipes (por acepipes entenda-
se escaravelhos, lesmas, caracóis, minhocas, aranhas e até uns 
ocasionais anfíbios distraídos e répteis retardatários) com a 
boca escancarada enquanto respirava ruidosamente pelo nariz 
e fungava de deleite. Certa vez, assustei-a inadvertidamente 
com uma aproximação sorrateira e enquanto se eclipsou 
numa bola de espinhos soltou um grito a fazer lembrar o de 
um porco aterrorizado. Como bem dizia a minha mãe: «filho, 
não duvides, uma senhora sabe sempre comportar-se à altura de 
cada ocasião!». Palavras sábias. 
Depois, subitamente, a encantadora hóspede desapareceu. 
Passaram-se uns bons dois meses sem que dela tivesse notícia. 
Pensei que tivesse decido mudar de ares, talvez correr o mundo 
vizinho (tendo em conta que a velocidade média de um ouriço 
é de 3 metros por minuto, há-que relativizar o termo “correr”) e 
instalar-se noutro resort com vistas mais desafogadas ou buffets 
mais fartos. Mas não. Num quente dia de junho, enquanto limpava 
a vegetação de um dos cantos mais esquecidos do jardim, deparei-
me com um ninho em forma de taça, feito de folhas, ervas secas e 
raminhos. Tinha uma entrada lateral e no interior, aconchegados 
uns aos outros, repousavam quatro bolas de ténis espinhosas! 
A partir deste dia, o ritual de verão da família humanoide cá 
de casa passou, invariavelmente, a ter como ponto alto o lusco-

FIGURA 4 Os ouriços alimentam-se entre a vegetação ou 
esgravatando no solo. Durante uma noite um ouriço ingere cerca 
de 70 gramas de escaravelhos, lesmas, caracóis e minhocas.

FIGURA 5 Durante a sua busca incessante por alimento o 
ouriço pára frequentemente para escutar e cheirar o ar.

fusco, altura em que tinha o privilégio de acompanhar, em delírio 
pueril, as tropelias ouriças das jovens crias sempre a meterem-
se em sarilhos: ficar entalado entre dois toros de madeira, cair 
desamparado de uma pilha de composto ou atirar-se ao charco 
atrás de uma rã… um belo grupo de manos e manas.

FIGURA 6 As crias de ouriço nascem em ninhos construídos 
pelas progenitoras. Ao fim de 22 dias as crias começa a sair 
do ninho e entre as 4 e 6 semanas são desmamadas.
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Quando penso em ouriços-cacheiros ocorre-me sempre a pa-
ródia que deve ter sido a Doutora Evolução e a Mãe Natureza 
às voltas durante o almoço de sábado para encontrarem for-
ma de facilitar ao bicho (leia-se, o ouriço-cacheiro macho) o 
acesso à procriação, apesar da espinhosa tarefa. «Então como 
é que a gente vai fazer, Natinha (nos meus devaneios cronis-
tas a Doutora evolução sempre foi muito dada a diminutivos 
com as amigas) Isto com espinhos não vai dar jeito nenhum. O 
bicho nem se vai chegar à miúda! Dali ele não vai levar nada, o 
pobrezinho». Vai daí a Mãe Natureza, do alto da sua sapiência 
materna esclarece: «Ó Doutora, quem é que disse que a cópula 
era só flores? Olhe ali os Homo qualquer coisa, que agora não 
me lembro da espécie. Ele, todo falinhas mansas, levou-lhe uns 
filetes de bisonte e umas lascas de sílex bem amanhadas… e ela, 
toda emproada, deu-lhe com eles na carantonha! Olha lá se o 
desgraçado desistiu? Ainda está de nariz inchado e já ali vai com 
um braçado de ossinhos de rena a pingar tutano. E ela já está a 
olhar de lado! Aquela fêmea não tem espinhos, mas mais valia 
que tivesse… irra! Vais ver que o ouriço se amanha, afinal são só 
espinhos, não é mau-feitio crónico». E lá amanhou, até porque a 
Doutora Evolução, condoída com o martírio do ouriço macho lá 
acabou por introduzir pequenas modificações no género femi-
nino da espécie com vista a agilização do amor sazonal. Com 
efeito, após uma calorosa sessão de fungadelas e rosnadelas 
seguidas de uma “dança” em torno da fêmea, esta manobra os 
espinhos para que fiquem deitados sobre o dorso permitindo o 
acasalamento sem que o macho seja empalado vivo. Após uma 
gestação de cerca de 35 dias as crias nascem. E, como seria 

de esperar, mais uma vez a Doutora acautelou o parto da mãe 
ouriço. As crias (duas a seis) nascem cegas, com cor branca e 
sem espinhos. Estes, que na verdade são pelos modificados e 
cuja mobilidade é controlada por músculos, irrompem da pele 
das crias apenas algumas horas após o nascimento. Ao fim de 
11 dias as crias começam a enrolar-se e a adquirir os tiques 
de pantofobia dos adultos, transformando-se numa bola de pi-
cos de cada vez que suspeitam de perigo, fazendo da couraça 
de espinhos uma defesa quase intransponível.

O amor é uma cama de espinho [sic]… apud Steinwender 

FIGURA 7 Apesar das crias nascerem sem 
espinhos, ao fim de 36 horas os espinhos 
irrompem da pele e rapidamente enrijecem 
até adquirir a típica coloração acastanhada.

O verão passou num ápice e com o outono as 
irrequietas bolas de ténis transformaram-se 
em pacatas bolinhas de futebol. E como todos 
os ouriços, também estes hibernaram durante 
os meses de inverno à espera do calor. Nunca 
mais voltamos a ver as crias. Ainda assim, 
todos os anos há ouriços a passear-se pelo 
meu reino. E com ouriços por perto, há sempre 
garantia de peripécias noctívagas. É só pegar 
na lanterna e ficar à espreita.


