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De cada vez que o demorado 
silêncio dos dias cinzentos e frios 
de inverno se retrai ante o avanço 
dos amanheceres temperados 
de primavera, os nossos jardins 
reverberam com sonoridades 
de galanteio e sedução deixadas 
por uma miríade de pequenas 
aves canoras. Entre elas, 
destaca-se a minúscula carriça, 
uma singela bola de penas 
que, embora circunspecta e as 
mais das vezes velada entre os 
arbustos e sebes que adornam 
os nossos jardins, nada deve 
ao recato no que ao canto diz 
respeito. Com efeito, para uma 
ave de tamanho tão diminuto, a 
carriça é senhora de um canto 
exuberante, inconfundível e 
surpreendentemente potente. 
Tão potente que chega para 
acordar um morto… ou pelo 
menos um certo jardineiro.

Revista Municipal
Câmara Municipal de Lousada
N.º 192 Ano n.º 21 – 4.ª série
Data: julho 2020
Depósito Legal: 49113/91
ISSN: 1647-1881

CRÓNICAS DO MEU JARDIM:
A arte de tourear carriças

Texto e fotografia
Carlos Steinwender, cronicasdomeujardim@sapo.pt



24

SU
PL

EM
EN

TO

Sou uma pessoa com um acordar sossegado. 

Todos os dias desperto tranquilamente para 

o mundo distribuindo chapadas, murros e 

pontapés tentando extirpar, no mínimo espaço 

de tempo possível, a chinfrineira desse hediondo 

instrumento de tortura que encima a minha 

mesa-de-cabeceira. Até agora o meu recorde 

cifra-se em 1.12 segundos. O problema é que 

o despertador é um aparelho com um feitio 

esquisito e tende a ressentir-se amiúde deste 

tratamento. Parece que não aprecia chapadas 

e pontapés. Vá-se lá entender a tecnologia. 

Decerto que a esperança média de vida destes 

equipamentos acústicos que coabitam junto ao 

meu leito seria bem maior não fora a Doutora 

Evolução, num insane momento de retorcida criatividade, 

ter optado por prover uma pequena e insuspeita ave de um 

megafone em vez da habitual siringe, o órgão vocal das aves. 

«Ui que avezinha tão pequerrucha e fofinha. Toma lá umas 

goelas altifalantes e vai à tua vida, minha linda». E ela foi, 

nomeadamente para o meu jardim. 

Recordo-me como se fosse hoje. Parecia 6.ª feira, embora o 

calendário marcasse 3.ª feira. Cheirava a abril, mas ainda 

estávamos em março. Preferia que tivesse sido no ano de 2004 

– o europeu perdido para a Grécia daria certamente para umas 

boas analogias futeboleiras – mas era apenas 2002, um ano 

de que ninguém se lembra… a não ser eu. Tenho-o marcado a 

ferros, perdão, a berros na minha memória. 

Portanto, março corria indolente. Os dias amornavam devagar, 

mas a aurora ainda fulgia fresca de orvalho. As primeiras 

flores silvestres brotavam. Nos ramos, até então despidos, 

antecipava-se o manto primaveril de folhas. Lentamente, a 

vida animal retornava ao meu jardim. A vida era boa. Até essa 

madrugada. 

Ilha de Phi Phi Don. Bátegas cristalinas e uma brisa suava 

embalavam os coqueiros. Uma sombra ociosa amarrava-me à 

espreguiçadeira. Mar turquesa e areal dourado. Ah… o paraíso! 

FIGURA 2
Entre março e junho 
o canto poderoso e 
repetitivo da carriça 
ecoa por todo o 
lado, incluindo 
áreas urbanas. 

FIGURA 1 A carriça é uma 
exímia caçadora, procurando 
insetos no solo ou entre a 
vegetação arbustiva.
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e metálico propalou-se pela madrugada. Ampliado pelo 

silêncio do jardim, feriu-me os tímpanos. Um arrepio gelou-

me o sangue. Era ela. Seria capaz de reconhecer aquele som 

em qualquer lugar, até em sonhos. E estava ali, do lado de 

fora da janela. O medo tolheu-me as entranhas, ou talvez 

fossem gases. Ainda assim, levantei-me, corri desabrido à 

porta e lancei-me jardim fora, descalço e às escuras, decidido 

a enfrentá-la no seu elemento, mas segundo as minhas regras. 

E enfrentei, não sem antes enfrentar o tronco firme e hirto 

do carvalho junto à porta de cuja presença, obviamente, me 

esquecera. Não era suposto ter urrado daquela maneira, não 

aquela hora da manhã, levando os vizinhos, em sobressalto, 

às janelas à cata da vara de javalis que, em barulhenta orgia, 

alegadamente esventrava o meu quintal. Mas como um dos 

meus talentos é a imitação de javalis no cio enquanto as partes 

moles da minha cara testam a rijeza de um tronco de carvalho 

em plena escuridão, não me contive. Peço perdão.

Combalido, mas ainda assim mais aliviado pelas injúrias 

rosnadas às mães de todos os deuses da escuridão, retomei a 

perseguição, ao pé-coxinho e de olhos esbagoados. Um exemplo 

acabado de tenacidade; o orgulho de qualquer mãe. Claro que 

a minha estava a dormir, portanto não estava particularmente 

orgulhosa. Certo.

O silêncio reinava. «Espantou-se com a berraria, a estaferma», 

pensei. Um regorjeio sonoro ali perto apanhou-me 

desprevenido e desmentiu-me. Ela continuava ali, algures, 

abrigada na sebe de folhados e azevinhos. Lentamente, à 

medida que o amanhecer se abeirava, as sombras do jardim 

ganhavam contornos. Mas dela, nem sinal. Movendo-se com 

tiques de ratinho por entre a vegetação rasteira, a criatura 

passava despercebida. A cor parda e o reduzido tamanho a isso 

ajudavam. Estava aqui, mas de repente surgia ali. Um espectro 

no lusco-fusco. E sempre aquele canto potente, vibrante, 

altíssimo com uma série de agudos trinados e gorjeios, sempre 

iguais, repetidos mecanicamente a cada cinco segundos. 

Uma bomba sónica atrás da outra. O horror! Tinha a cabeça 

a latejar. Sentia os neurónios a falecer, uns atrás dos outros. 

«Trata-se claramente de um operacional altamente treinado na 

arte de infligir cefaleias agudas ao inimigo», discerni entre o 

falecimento de um e outro neurona. Sendo eu um indivíduo 

que discerne com alguma facilidade, evidencio todavia 

algumas dificuldades em divisar, razão pela qual não divisei 

que sair de casa a correr de madrugada, descalço e em trajes 

reduzidos q.b., haveria de trazer alguns inconvenientes em 

matéria de regulação da temperatura corporal e potenciar em 

cerca de 732% a contração de uma micose do pé. «Vais 

FIGURA 3 A silhueta desta pequena ave insetívora é inconfundível: uma bola de 
penas com bico longo e cauda curta e arrebitada.

Uma bela tailandesa de 150 kgs em 

biquíni reduzido e em ululados brados 

preparava-se para me servir uma 

faustosa feijoada de chispe enquanto 

eu… Espera lá! 150 kgs? Feijoada? Brados 

ululados? Que #$%&@ de sonho é este? 

Acordei estremunhado e alagado em 

suor. A feijoada de chispe induz-me 

sempre esse efeito de catarse sudorífera. 

Estava no meu leito costumeiro. Nem 

um coqueiro à vista. Raios! Lá fora, 

à parte de um prenúncio níveo da 

alvorada, tudo dormia. O despertador 

marcava 05.45h da manhã. Algo me 

despertara do doce torpor tailandês. 

Um som sinistro. Algo se acoitava lá 

fora, na obscuridade.   

Era ela. Matraqueado, o apelo estridente 
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pagar-me estas horas de sono!», voltei a 

discernir. 

Já contornara a casa e perscrutara o 

jardim e dela nem vislumbre. Farto do 

jogo do gato e do rato gritei-lhe «aparece 

sua #$%&*#@, mostra que tens coragem». 

E não é que ela teve? Empoleirou-

se num raminho seco, cauda curta e 

desavergonhadamente empertigada, 

olhar imperturbável e forma roliça 

recortada pelos primeiros raios de 

luz dourada. Movia-se para cima e 

para baixo com as asas ligeiramente 

distendidas num gesto de desafio. A 

figura acabada da altivez. Custava a 

crer, mas estava perante a arma sónica 

perfeita, desenhada com o fito único 

de me acordar — obrigadinho Doutora 

Evolução! Pulmões do tamanho de 

lentilhas, traqueia pouco maior que 

um feijão e tudo alojado numa caixa 

torácica com o volume de um dedo. 

Nove centímetros de comprimento 

e sete gramas de peso, um nano 

despertador com asas. Santas goelas! 

Por esses jardins fora a mera evocação 

do seu nome desperta suores frios 

e persignações entre os devotos do 

acordar tranquilo à hora tabelada pelo 

despertador. Alguns conhecem-na 

como camachilra ou camaxirra, outros 

por esconderijeira, escondrigueira ou 

forneirinha. No meu jardim o seu nome 

é… carriça, a mensageira da madruga.

À volta, a luz recrudescia de intensidade 

e, com ela, a estridente gritaria 

da minúscula carriça. A alvorada 

prometia uma batalha dura. Arrastei-

me penosamente até ao seu poiso. O 

sono toldava-me o discernimento e os 

movimentos. As baixas entre os meus 

FIGURA 5 Após eclodirem, as 4 a 6 crias permanecem no ninho durante cerca de 15 
dias, sendo alimentadas incessantemente por ambos os progenitores. 

FIGURA 4 Apesar 
do seu reduzido 
tamanho, o canto 
da carriça é 
surpreendentemente 
potente podendo 
propagar-se até 
um quilómetro de 
distância.

neurónios contavam-se às centenas. A este ritmo seria o senhor Alzheimer a servir-me 

o pequeno-almoço. Tinha de expulsar a carriça. Num gesto desesperado apelei ao seu 

bom senso: «vossa senhoria não consideraria a possibilidade de ir chatear o raio que a parta, 

por favor?». Ela considerou, mas simpaticamente declinou. Estava visto, não havia outra 
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A SENHORA DAS CAVERNAS

Dizer que a carriça, a única ave desta família do Novo Mundo que 
colonizou a Eurásia, é uma ave do bosque é dizer pouco acerca 
da sua natureza. Na verdade, a carriça, facilmente reconhecível 
pelo seu reduzido tamanho, cor castanha-avermelhada, bico 
longo e pontiagudo, cauda arrebitada e canto sonoro e ofegante, 
sendo uma ave de bosque, jardins, parques, campos, charnecas 
e baldios, é também uma ave de fendas e recantos, pilhas de 
madeira e árvores caídas, de fundos de sebes, paredes e pedras. 
De resto, é esse hábito de entrar em cavidades, seja para 
caçar artrópodes, larvas e aranhas, seja para pernoitar, que 
explica em parte a origem do seu nome científico Troglodytes 
troglodytes, do grego troglodutes = aquele que vive em cavernas. 
Isso, e a arquitetura peculiar dos seus ninhos construídos em 
forma de cúpula com uma entrada circular a lembrar uma 
gruta. Curiosamente, durante a época de nidificação, o macho 
constrói não um mas vários ninhos rituais ou de cortejamento 
utilizando, por vezes, os mais inusitados suportes: o interior de 
uma peça de roupa a secar num estendal, um sapato, o selim 
de uma bicicleta e até uma esfregona encostada a uma parede.

forma de a calar, teria de tourear o bicho, mostrar-lhe que era 

eu a mandar cá em casa – mas só quando a Dona Steinwender 

não está, claro. Avaliei uma lide a pé, mas o capote estava na sala 

e não me lembrava onde diabo metera as bandarilhas. Nada 

feito. Tinha de pegar o touro pelos cornos. Insuflei o peito de ar, 

estiquei o pescoço e cravei as mãos nas ancas. Bamboleei-me 

ameaçadoramente e, à moda dos forcados, citei o touro, perdão, a 

carriça: «É carriiiiiiça, é carriça liiiiiiiinda! Anda lá carriça liiiiinda… 

anda lá, anda hei!». Devo confessar que, algo inesperadamente, 

senti um impulso para integrar os Forcados do Aposento da 

Moita. Mas se calhar eram apenas gases. 

Mais um passo em frente. Ela teimava, firme. Os olhinhos do 

tamanho de cabeças de alfinete a tentarem perceber se a coisa 

era séria ou apenas a imbecilidade a falar. «A mim ninguém 

me acorda! (a não ser o meu despertador, o meu telemóvel, a 

minha mãe, o meu cão e o meu chefe) Ninguém, ouviste?!». Ela 

ouviu, mas não fez grande caso. Manteve-se quieta no seu 

poiso, de cauda alçada a abanar a cabeça. Seria pavor? Seria 

comiseração? Pavor não era certamente, e comiseração nem 

sei se se escreve assim. Fui ver. Era mesmo com «s». Portanto, 

ela estava a furtar-se à pega. «Nem penses!», pensei. Ponderei 

entre uma pega de cernelha ou uma pega de caras, embora o 

que me desse mesmo jeito fosse uma pega de cadeira. Decidi-

me por uma pega de caras. Desarmado e somente com a força 

dos meus braços para imobilizar o bicho decidi enfrentar a 

morte com um sorriso, olhos nos olhos. De um lado, a natureza 

imaculadamente perfeita, músculo e força, inteligência e 

perspicácia, do outro, 71.2 quilos de razoavelmente convicta 

natureza humana. Mais um passo. «É carriiiiiiça, é carriça 

liiiiiiiinda!»… e então, sem mais, ela libertou o seu canto estrídulo 

e carregou sobre mim. Finquei o pé. Tinha de agarrar-lhe os 

cornos. Espera lá… que cornos? Mas então… E subitamente o 

mundo escureceu e apagou-se. 

Acordei com o despertador aos berros. Assentei-lhe dois 

tabefes e uma cotovelada nas partes baixas. Gemeu e calou-

se. Estava na minha cama. Eram 7.15h da manhã. Lá de fora 

chegavam os costumeiros sons do jardim que acordava. Mas 

entre eles, um outro. Novo. Seria possível? Sim… era capaz de o 

reconhecer em qualquer lado, até em sonhos. O canto de uma 

carriça! Finalmente chegara ao meu jardim. Ia ser um bom dia. 

Como vai senhor Alzheimer? Cumprimentos à família.


