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De entre os anfíbios que visitam 
os nossos jardins e quintais, a 
salamandra-de-pintas-amarelas 
é, por certo, o mais inconfundível 
de todos. A sua coloração negra 
onde sobressai o amarelo 
chamativo das manchas que 
lhe salpicam a pele é uma 
característica que todos 
reconhecem imediatamente, 
incluindo os potenciais 
predadores naturais. Ainda 
assim, porque as salamandras 
são pequenos seres muito 
discretos, silenciosos e as 
mais das vezes de atividade 
circunscrita às noites de 
chuva, apenas raramente nos 
apercebemos da sua presença. 
Vale a pena, por isso, mergulhar 
no mundo destes extraordinários 
animais mitológicos e descobrir 
porque é que um sábado à noite 
com chuva pode ser bem mais 
interessante que uma manhã 
chuvosa de domingo.

Revista Municipal
Câmara Municipal de Lousada
N.º 188 Ano n.º 21 – 4.ª série
Data: janeiro 2020
Depósito Legal: 49113/91
ISSN: 1647-1881

CRÓNICAS DO MEU JARDIM:
Porque é que os domingos sucedem aos sábados 
e as salamandras têm pintas amarelas. Episódios 
(inúteis) da vida de um jardineiro. 

Texto e fotografia
Carlos Steinwender, cronicasdomeujardim@sapo.pt 
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É do conforto do meu sofá IKEA que vos escrevo hoje. É 
domingo e está uma linda e gloriosa manhã de inverno. O 
vento uiva desalmadamente descabelando as folhagens 
ressequidas dos carvalhos e hordas de nuvens negras 
descarregam, persistentemente, bátegas diluvianas. 
Enquanto isso, enfrentando estoicamente a inclemência 
dos elementos, ajuntamentos de caçadores executam, 
à letra, a sua incumbência cívica e despejam avultadas 
e ruidosas quantidades de chumbo miúdo sobre certos 
bandidos alados de duvidosa reputação. Sabemos bem que 
não há lugar a contemplações quando se trata de meter 
na ordem meliantes perigosos como pombos-torcazes, 
estorninhos e tordos. Felizmente, o caçador é cidadão 
dotado de um fortíssimo sentido de responsabilidade e não 
dá tréguas a essa bicheza que vilipendia, sem escrúpulos, 
sementes, minhocas e caracóis indefesos. Nem que para 
isso tenha de enfrentar uma tempestade de proporções 
bíblicas. Aqui fica, portanto, o meu reconhecimento 
público pelo apurado sentido de missão destes distintos 
concidadãos. Muito obrigado! Já agora, permitam-me 
ainda elogiar o esmero com que preparam as minhas 
alvoradas dominicais garantindo tiros, estrépitos e 
berraria com fartura. Se é bom acordar em taquicardia 
sobressaltada ao som de uma boa fuzilaria matinal, melhor 
ainda é sentirmo-nos imersos num desses maravilhosos e 

exóticos paraísos como Cabul, Bagdade ou Alepo em dia de 
acometida terrorista ao mercado da fruta, mas sem a parte 
chata das toiletes e das malas. Isto é que é vida!
Onde é que eu ia? Pois, na linda manhã de domingo. 
Acontece que ontem, como habitualmente, foi sábado, 
razão pela qual me encontro a escrever esta crónica em 
tronco nu e abundantemente besuntado com vaselina. 
Pois… isto é capaz de soar mal. Certo. Permitam-me que 
vos elucide. Sábado à noite com chuva é sinónimo de 
festa no meu jardim. Festa de arromba, a bem dizer. E 
eu, como jardineiro chefe, tenho direito a entrada VIP 
(Vai t’Imbora Palerma). Aprumado no meu fato de gala (as 
galochas e o casaco impermeável conferem-me um ar sério 
e distinto) e com a barba al dente (elas adoram barba rija 
de oito dias a lembrar a crina desgrenhada de um cavalo 
meio morto), aí vou eu. Onde param vocês, minhas lindas? 
O Steinwender chegou! Upa upa! E pronto… lá ando eu 
atrás delas a noite toda a ver se a sorte me calha. Devo 
confessar que as senhoras salamandras (os bichos, não 
os fogões) são danadas para o esconde-esconde, e apanhar 
uma distraída ao relento, mesmo em sábado de festança, 
não é fácil. No meu jardim habita uma mão cheia de 
salamandras-de-pintas-amarelas. Conheço-as todas pela 
pinta. Literalmente. Na verdade, cada salamandra tem 
um padrão de manchas único, pelo que reconhecê-las é 

FIGURA 1
A salamandra-de-pintas-amarelas 

é um anfíbio terrestre relativamente 
frequente em hortas e jardins com áreas 

sombrias e esconderijos adequados.
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FIGURA 3 A coloração negra com manchas amarelas é 
uma característica absolutamente distintiva desta espécie, 
permitindo inclusive distinguir diferentes indivíduos. 

relativamente fácil. Difícil mesmo é pôr-lhes a vista em 
cima, a não ser quando andam à cata de minhocas, lesmas, 
caracóis e escaravelhos. Ora então, há por cá salamandras 
distintas, como a Dona Emília, que é cega do olho esquerdo 
e mora no rés-do-chão do muro do quintal, salamandras 
destemidas como a Dona Carolina que teve parte da cauda 
amputada por um gato, e até salamandras tresloucadas 
como a Dona Laura que tem um fetiche por tubos de escape 
de máquinas de cortar relva. Há ainda um cavalheiro por 
quem as senhoras salamandras se esgadanham quando a 
chuva e a humidade atiça as hormonas, o playboy Alberto 
(Berto Pintas para as miúdas), e depois… bem, depois há a 
«avó» Maria, a salamandra decana cá de casa. Está no meu 
jardim desde que construi o primeiro charco, já lá vão mais 
de 10 anos. Apesar de já ter pintas suficientes para ter juízo, 
a «avó» Maria é um tudo-nada distraída, ou será teimosa? 
Se calhar é apenas surda. Bom, o facto é que a Maria passa 
a vida a meter-se em sarilhos: «Então Maria, outra vez a 
subir a parede da cozinha? Vais cair!»; «Ó Maria, outra vez 
a nadar no bebedouro do Pintas?»; «Francamente, Maria, 
outra vez a dormir debaixo do pneu do carro?». Ontem à 
noite, com a festa a bombar (por festa a bombar entenda-se 
o Steinwender ensopado até aos olhos e de lanterna em riste 
a guinchar de felicidade de cada vez que tropeça num dos 
inquilinos sarapintados de amarelo), e com tanta humidade 

no ar, as hormonas da «avó» Maria ressuscitaram. Milagre! 
Vai daí, ante o irresistível apelo de umas poças de água do 
outro lado da rua a pulular de tenrinhos e musculados Dom 
Juan salamandrídeos, as hormonas da Maria puseram-se a 
caminho a mais de 0.08 km/hora (Maria estás oficialmente 
de castigo. Sua maluca!). E lá fui eu, na esteira dela. 
Passamos o portão de casa, ela por baixo, eu naturalmente 
por cima. Ela incólume, eu naturalmente com a roupa 
esfarrapada graças ao meu talento para a modalidade de 
salto-sem-vara-sobre-portões-velhos-com-espigões. Livrei-
me da roupa e com o novo visual a lembrar o Mogli depois 
de uma troca de galhardetes com Shere Khan, mantive a 
alucinante perseguição. Depois de meia hora de viagem 
(as hormonas da Maria já não são o que eram) chegamos 
a meio da rua… que é sempre um bom sítio para se estar 
num sábado à noite escuro como bréu, sobretudo quando 
nas redondezas espreitam automóveis conduzidos por 90 
kgs de testosterona cujo nome de batismo bem que podia 
ser infrinjo-cerca-de-27-regras-do-código-da-estrada-por-
sábado-à-noite-e-sou-fofinho. Estávamos, então, a meio 
da rua quando subitamente a Maria parou. Ergueu o 
corpo, naquela postura típica das salamandras-de-pintas-
amarelas que significa, «sou o maior da aldeia e daqui não 

FIGURA 2 Com 14 a 17 cm de comprimento esta salamandra 
tem um corpo robusto com cabeça grande e aplanada e 
de contornos arredondados onde se destacam os olhos 
proeminentes.
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saio», e ficou quieta. O campo com os 
tais ninhos do amor, perdão, poças de 
água, estava a apenas 10 metros de 
distância, logo a seguir a um pequeno 
talude cheio de vegetação viçosa. 
Finalmente, iria fotografar o ritual 
de acasalamento das salamandras-
de-pintas-amarelas. Já conseguia 
sentir o sabor do prémio Wildlife 
Photographer of the Year 2019. Eis 
senão quando deteto, ao largo, o 
ronco agressivo de um motor em alta 
rotação suplantado em decibéis por 
uma gutural batida disco sound. A 
Maria teimava na pose altiva e não 
se mexia. O automobilista, decerto já 
em morte cerebral devido ao sound, 
aproximava-se. Uns segundos apenas 
e o bólide estaria a dobrar a curva 
pulverizando o limite de velocidade 
autorizado (infração número 27 e 
a somar). Comecei a suar. Ou seria 
apenas a chuva? 10, 9, 8… o carro 
estava mesmo ali. E agora? 7, 6, 5… raios Maria, mexe-te… 
«daqui não saio». 4, 3, 2… os faróis do carro a alucinar pelo 
asfalto. E a Maria… impávida. 1… não sei o que o senhor 
automobilista pensou naquela fração de segundo em que 
fez a curva e se deparou com um cavalheiro parcamente 

vestido, embora de galochas, agachado no meio da estrada 
diante de uma salamandra erguida nos quartos dianteiros 
e teimosamente imóvel. Mas a julgar pelo sorriso rasgado 
e pelo dedo do meio esticado que vislumbrei, claramente 
ocorreu-lhe algo simpático. Como cidadão cumpridor 

do código da estrada, evidentemente que o 
automobilista não abrandou. Da minha parte 
confesso que naquele instante não me dava 
jeito nenhum ser atropelado pelo que agarrei na 
contrariada Maria e mergulhei, in extremis, na 
vegetação viçosa que cobria a pequena rampa 
de acesso ao campo. Enquanto voava em direção 
ao desconhecido ainda me ocorreu que tinha 
deixado os muffins de mirtilo no forno antes 
de sair de casa – raios! – e subitamente tudo se 
desvaneceu quando aterrei num canteiro de 
tenras e viçosas urtigas. Não se preocupem, a 
Maria ficou bem. Aterrou sã e salva num pequeno 
charco temporário e tornou-se de imediato o alvo 
de todos os mimos masculinos. Não me parece 
que volte a casa tão cedo. 

FIGURA 5 Sendo uma espécie terrestre, a
salamandra-de-pintas-amarelas apenas 
recorre à água durante a fase reprodutiva. 

FIGURA 4 Qualquer charco de jardim com boa cobertura vegetal poderá ser 
colonizado por esta espécie que deposita na água as larvas já desenvolvidas.
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Quanto a mim (obrigado pela vossa preocupação), acabei 
por constatar, numa experiência muitíssimo bem-
sucedida, que ao invés da propaganda popular, a macieza 
das urtigas é diretamente proporcional à sua capacidade de 
induzir urticária e inflar hediondamente a cútis exposta, 
nomeadamente as partes mais sensíveis, tais como os 
olhos, os lábios, o nariz, as orelhas, as axilas… entre outras. 
Que interessante, pensará o leitor. Deveras interessante, 
de facto. Para além de provavelmente muitíssimo 
prazeroso para as urtigas. Lembro-me de ter cogitado, 
enquanto regressava a casa e coçava desalmadamente 
a dita cútis lacrimejando litros de júbilo salgado por 
finalmente poder integrar o Quarteto Fantástico como 
Homem Urtiga: «Muito bem Steinwender provaste que 
a macieza das urtigas é diretamente proporcional à sua 
capacidade de induzir urticária e inflar hediondamente 
a cútis exposta, nomeadamente as partes mais sensíveis 
do rosto, tais como os olhos, os lábios, o nariz, as orelhas, 
as axilas… entre outras. Parabéns!»
E pronto, eis a razão de me encontrar sentado no sofá 
a escrever esta crónica, parcialmente despido e com 
uma pele rosácea e repleta de bolhas, abundantemente 
besuntada com vaselina solida. Lá fora, a tempestade 

A Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra) também conhecida como saramaganta ou saramela, é um anfíbio inconfundível graças 
à sua coloração preta pintalgada de manchas amarelo vivo. É uma espécie de hábitos noturnos, sedentários (exceto a Maria, claro) e totalmente ter-
restre, apenas recorrendo ao meio aquático para se reproduzir, utilizando desde pequenos cursos de água corrente até minas, presas ou charcos de 
jardim, desde que dotado de vegetação, abrigos adequados e água limpa. A fêmea deposita na água entre 20 e 40 larvas que se alimentam de insetos 
aquáticos até atingir a metamorfose entre os dois e seis meses de idade. Par-
ticularmente ativa durante os períodos mais húmidos do ano, entre outubro 
e maio, a salamandra-de-pintas-amarelas é uma espécie longeva que pode 
viver até 20 anos na natureza. Considerada uma criatura mitológica por diver-
sas culturas antigas, a salamandra é frequentemente associada ao elemento 
fogo, do qual seria uma manifestação viva. Na verdade, em inglês e alemão, 
a espécie é denominada salamandra-de-fogo (fire salamander/Feuersalaman-
der). A razão prende-se com o facto destes pequenos seres se abrigarem fre-
quentemente no interior de troncos que, quando levados para a lareira obri-
gavam o animal a fugir do calor, sugerindo que nascia das chamas. Por outro 
lado, por ser «fria e húmida», também era atribuído à salamandra o poder de 
extinguir o fogo. Francisco I de França (1494-1547), por exemplo, colocou no 
seu brasão de armas uma salamandra no meio do fogo e adotou a divisa: Vivo 
nele e extingo-o. Para lá desta ancestral relação simbólica e fantasiosa com as 
salamandras, a verdade é que este pequeno anfíbio desempenha um impor-
tante papel ecológico no controlo de certas espécies de invertebrados consti-
tuindo um excelente bioindicador da qualidade ambiental dos nossos jardins.

SALAMANDRAS COM PINTA(S)

FIGURA 6 A pele lisa, brilhante e permeável é uma característica comum 
a todas as espécies de tritões e salamandras da nossa fauna.

contínua a encharcar os campos enquanto o tiroteio encharca 
de chumbo os tais meliantes de penas. 
Como eu adoro os domingos que sucedem aos sábados!


