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bS U P L E M E N TO    
AMBIENTE

Quando o outono se aproxima e o 
frio começa a tecer os primeiros 
tapetes de geada, algumas aves 
abeiram-se dos nossos jardins em 
busca de resguardo, mas sobretu-
do de comida que, à laia de buffet 
inadvertido, vamos deixando à sua 
disposição. As mais das vezes, a 
freguesia é recatada e de trato fácil: 
debicam aqui, esgravatam acolá, 
quanto muito esgravatam aqui e 
debicam acolá. Bichos de eleva-
do nível, portanto. Porém, quase 
sempre, o frio traz outros comen-
sais aos nossos jardins. Astutos, 
audazes, às vezes barulhentos, mas 
quase sempre ariscos, são grandes, 
vistosos e inconfundíveis no seu 
perfil rabilongo. De olho atento e 
bico aperaltado, são os fanfarrões 
dos comedouros e o terror de qual-
quer dióspiro pronto a ser colhido. 
Esta é a história verdadeira de um 
desses dióspiros (na verdade eram 
sete), de uma pega (na realidade 
eram cinco) e de um saco de amen-
doins (confirmo, era apenas um).
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No meu jardim, outono que é outono 

tem nozes (picadas pelos pica-paus), 

castanhas (roídas pelos ratinhos-do-

campo) e, sobretudo, dióspiros comidos 

por mim. E eu aprecio um bom dióspiro. 

Gosto da cor, apraz-me a textura e de 

cada vez que saboreio um desses frutos 

outonais celebro, lambuzado e de palato 

em extasiado aplauso, o benfeitor que 

do extremo oriente trouxe este tesouro 

de degustação – alvíssaras, senhores! 

Aparentemente não serei o único com 

o sistema gustativo aos saltos ante a 

perspetiva, quase onírica, de ferrar o 

dente, ou bico já agora, na polpa doce 

deste excelso fruto. É verdade, desde que 

FIGURA 1 É no solo que a pega geralmente se alimenta, procurando insetos, sementes ou pequenos vertebrados.

plantei um desses espécimes botânicos 

no meu quintal, cientificamente 

denominado Diospyros kaki, um sem 

número de comensais alados agrega-

se anualmente para celebrar, num 

frenesim orgíaco, as benfeitorias da 

árvore que se converte em fly in de cada 

vez que o outono se instala. O chilreio 

de satisfação é música para os meus 

ouvidos e reconheço que entre o deve e 

o haver, há sempre dióspiros suficientes 

para todos, até para mim. Pelo menos 

até este ano. Mas algum dia a desgraça 

haveria de chegar ao meu jardim. A 

primavera chuvosa, seguida de um 

verão tórrido, ditou um património 

mirrado de dióspiros. Apenas sete 

pequenos, roliços e indefesos dióspiros 

resistiram incólumes e alcançaram 

aquele estádio de desenvolvimento 

em que, salvo um qualquer evento 

cataclísmico de proporções bíblicas, 

como uma visita da minha tia Noémia, 

por exemplo, a probabilidade de virem 

a ser declarados o evento gastronómico 

do ano pelas minhas papilas gustativas é 

bastante elevada. 

Ante a perspetiva de tão magro pecúlio 

e face à possibilidade de um qualquer 

bico mais afoito, incluindo o da minha 

tia Noémia, poder fazer perigar as 

minhas mais que fundadas expectativas 
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cancioneiro tradicional luso, tais como «Onde é que pensas que 

vais, ó melrinho?», «Põe-te a milhas, ó ratinho!» ou o celebrado «Ou 

sais do meu diospireiro, ou levas uma chapada». Que maravilha!

E foi assim, de ancinho em riste, que os dias se passaram, 

lentos, de volta dos dióspiros. Eu a velá-los, eles a medrar. E se 

há fruta que medra enquanto está a ser velada, é o dióspiro. 

Medra que é um regalo. Por isso, se ignorarmos o infeliz 

incidente que envolveu o meu ancinho e a testa da minha tia 

Noémia a meio de uma tentativa inadvertida de apalpação 

do Albino, o 1.º dióspiro a contar de baixo, tudo correu sem 

qualquer incidente. Estávamos no final de outubro, o tempo ia 

frio e o diospireiro, já sem as suas folhas douradas, ostentava 

reúnem-se, devotos, em torno do modesto templo. Geralmente 

a cerimónia religiosa é curta, porque os romeiros são, amiúde, 

dados à impaciência, mas ainda assim, de bordão na mão (na 

verdade é apenas um ancinho mas como sou fã de Moisés 

aceita-se a liberdade literária) faço sempre questão de lhes 

recitar a passagem da Carta de São Dióspiro às Aves Marias na 

qual o santo celebra o dom da partilha como dádiva da vida: «e 

ficai sabendo, caras irmãs de penas que cobiçais o fruto dourado 

e doce, um tanto pegajoso, mas deveras suculento, desta sagrada 

árvore Kaki: tocai-lhe e farei recair sobre vós a ira do meu 

varapau, de tal modo que não haverá lugar neste mundo, ou no 

outro, onde vos possais esconder». Amém, irmãs! Deixemos, por 

FIGURA 2 A silhueta da pega é inconfundível. O tamanho grande, o bico 
poderoso e a longa cauda são características distintivas da espécie.

nos ramos apenas os sete magníficos (os dióspiros, 

não os cowboys). Reluzentes, carnudos e viçosos 

encarnavam o verdadeiro espírito de São Dióspiro, 

o padroeiro em honra do qual se celebram, 

anualmente as festividades mais concorridas do 

meu jardim e arredores. No último domingo de 

outubro, peregrinos vindos de toda a redondeza, 

juntam-se defronte do templo da horta – o meu 

diospireiro. Em contemplação primeiro, («deixa 

cá ver onde para o xô padre Steinwender»), em 

meditação depois («olha, ali está o &%$##@ do padre 

Steinwender, lá vamos ter de o fintar outra vez!»), os 

peregrinos, de plumagem aperaltada e bico polido, 

frutulógicas, pus em prática a norma 32 da alínea 

h) do art.º 23.º do Código de Procedimento Dióspiral: 

«Em caso de escassez extrema de dióspiros numa 

dada árvore, deve o jardineiro desenhar emojis em 

cada um dos dióspiros remanescentes, atribuir-lhes 

nomes e cantar». Bem, se ia fazer o juramento solene 

dos jardineiros da Távola Diospírica e conduzi-los 

intactos até ao dia da grande celebração, mais valia 

ter rostos e nomes aos quais me afeiçoar enquanto 

cantava. E assim foi. Desenhada e batizada a prole, 

montei guarda e passei a velar por cada um deles, 

prometendo protegê-los, amá-los e respeitá-los 

até que a morte nos separasse (onde é que eu já 

ouvi isto?). Tudo isto enquanto cantava ódes de 

sabor rural, verdadeiros clássicos imemoriais do 

FIGURA 3 Apesar de ser 
um animal selvagem, 
a pega não enjeita a 
aproximação às nossas 
hortas e jardins onde 
procura refúgio, mas 
sobretudo alimento. 
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quando me apercebi de uma silhueta inconfundível entre 

os ramos dos carvalhos «agora é que são elas!». E eram… as 

pegas. Embora visitantes costumeiros, é nos meses frios que 

as pegas se instalam no meu jardim. Conheço-as há anos. 

Uma simpatia de casal: ela, uma má-língua da pior espécie – 

«tchak-tchak-tchak… tsche-tsche-tsche» – ele, um fanfarrão sem 

emenda – «cha-ka… chiah-cha». Como se não fosse arrogância 

de sobra, este ano trouxeram como apêndice a progenitura de 

três alegres foliões, cheios de apetite e ansiosos pelos ritos de 

iniciação à festa de São Dióspiro. Cinco pegas. Raios! 

ora, cair o véu da censura sobre o regabofe 

diospírico que habitualmente sucede à 

homilia, mal o sacerdote Steinwender vira 

costas, e regressemos aos dias de penúria 

atual. 

Antecipando o habitual festim, os primeiros 

romeiros a chegar, como habitualmente, 

foram os melros. Seguiram-se os estorninhos, 

os gaios, os chapins, as toutinegras e os 

pardais. O arraial estava montado. Faltavam 

os maiorais da festa. E eles lá chegaram, 

numa manhã de nevoeiro (Sebastião, sois 

vós?). Estava eu, com um paninho de flanela, 

a enxugar as gotículas de orvalho do rosto 

do Alfredo, o 2.º dióspiro a contar da direita, 

Assaltado por suores frios perante a perspetiva de poder vir 

a incumprir na promessa deixada aos meus sete pequenos 

companheiros de engorda, ergui os olhos ao céu numa prece 

murmurada: «Meu querido Santo, sem de todo querer parecer 

ingrato não estarias, por acaso, na disposição de considerar uma 

eventual chuva de meteoros ou até uma das sete pragas para hoje 

às 17.45h? Pode ser a dos sapos, se faz favor, gosto de anfíbios. 

Hoje joga a seleção e não me dava jeito ficar a espantar as pegas. 

O que te parece?» Aparentemente não lhe pareceu grande 

coisa. Por isso lá aguentei a posição e ouvi o relato na rádio. 

Reforcei as defesas – um saco de amendoins torrados e umas 

minis – melhorei o sistema de vigilância – um par de binóculos 

em 3ª mão do OLX – e criei um sistema anti-intrusão – eu sabia 

que as gravações dos guinchos da minha tia Noémia depois do 

duelo com o ancinho haviam de servir para alguma coisa – e 

esperei, mas sentado. É mais confortável. Infelizmente a espera 

foi curta. Foi durante uma amena cavaqueira futeboleira com 

o Afonso, o 3.º dióspiro a contar de cima, e o Alberto, o 4.º e 

a contar da esquerda, que as pegas deram início ao arraial 

ofensivo. Primeiro veio o logro: o assalto ao comedouro 

dos pica-paus perpetrado, em simultâneo, pelas três pegas 

aprendizes ao qual o Steinwender, naturalmente, respondeu 

com uma corrida esbaforida, de punho esquerdo erguido 

(perdoe-me a eventual conotação política, mas transportar 

uma mini aberta na mão direita é mais seguro) a vociferar 

impropérios ininteligíveis devido à significativa quantidade de 

amendoins torrados ainda em fase de deglutição. Depois, com 

FIGURA 4 Sementes e frutos são parte importante da dieta da pega, sobretudo 
no outono e inverno quando os insetos escasseiam.

FIGURA 5 
Frequentadoras 
habituais de 
comedouros, as 
pegas apreciam 
particularmente 
amendoins, 
nozes e avelãs.
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que sou em frutulogia forense juntei as evidências e concluí 

tratar-se dos restos do pobre Alberto, a derradeira vítima do 

bando de pegas. Sozinho, empoleirado num raminho delgado, 

sobrava o Albino. O último dióspiro. 

Desalentado, soçobrei. Ainda a tentar bombear ar para os 

pulmões por entre restos de amendoim entalado, caí de joelhos 

e a custo implorei a São Dióspiro: «valei-me, meu Santo, sabeis 

como o consumo de dióspiro contribui para a manutenção do 

normal funcionamento do sistema imunitário, essencial para 

combater as gripes e constipações e que o dióspiro é fonte de 

vitamina A, cuja ação contribui para a manutenção de uma pele 

e visão saudáveis. Meu Santo salvai o Aníbal das pegas». E ele 

salvou. «Ó da casa está aí alguém? Estou a entrar! Ó Carlitos, que 

fazes aí no chão? Estás um bocadinho azul, filho. Sabes que ainda 

me dói a testa daquela traulitada? Olha, está aqui um dióspiro 

perdido… mmm que docinho». Já vos contei que adoro a minha 

tia Noémia? Tem uma pele de bebé, uma visão apuradíssima e, 

infelizmente, nunca fica doente. 

Obrigadinho São Dióspiro.

A pega é uma ave generalista, da família dos corvídeos, que 
ocorre numa grande variedade de habitats, desde zonas 
agrícolas com bosquetes e sebes vivas, a zonas suburbanas 
com parques, hortas e jardins. De aspeto inconfundível, a pega 
ostenta uma plumagem preta de reflexos metálicos esverdeados 
onde sobressaem grandes manchas brancas. Particularmente 
notável é a sua cauda comprida, cuneiforme, de reflexos verdes, 
cujo tamanho chega a ser superior ao do corpo, razão pela qual 
a espécie é muitas vezes denominada pega-rabuda. Prudente, 
mas nada tímida, alimenta-se sobretudo no solo onde caminha 
com a cauda erguida enquanto procura insetos, sementes, mas 
também pequenos vertebrados e até carniça e desperdícios 
humanos. O hábito de armazenar comida excedente e 
ocasionalmente recolher objetos brilhantes sem qualquer 
propósito alimentar, valeram-lhe a reputação, largamente 
exagerada, de ladra. A sua adaptabilidade em matéria 
alimentar – na verdade a pega alimenta-se de quase tudo – está 
na origem do nome científico Pica pica, uma referência à pica, 
um transtorno alimentar da espécie humana, caracterizada 
pela ingestão de substâncias que não são alimento.

QUANDO FOR GRANDE QUERO UMA CAUDA ASSIM!

o Steinwender já arroxeado e a tossir em dó sustenido graças 

a um amendoim estrategicamente entalado na laringe, a dona 

pega e o seu excelso marido avançaram. Pelo canto do olho, 

enquanto procurava aspirar golfadas de oxigénio para manter 

ativas as funções cerebrais básicas, detetei duas caudas longas 

de outras tantas silhuetas pintadas a preto e branco voando, 

que nem mísseis, em direção ao diospireiro. Foi o fim. Não 

demorou muito até que as pegas, em frenesim, vazassem um 

olho ao Afonso, arrancassem o sorriso da cara ao Alfredo e 

abocanhassem a parte mais nutritiva do Aníbal, o 5.º dióspiro 

a contar de trás e o mais calado de todos. Quando cheguei à 

árvore, ainda a cuspir amendoins pelo nariz, o espetáculo era 

dantesco. Com a fuga apressada das pegas, Adão, o 6.º dióspiro a 

contar da frente, e o mais maduro do grupo, jazia esborrachado 

no chão, com a polpa à mostra. Quanto ao Antero, o meu 

favorito, o 7.º e mais altaneiro dos dióspiros, pendia do ramo 

preso apenas por um fio de pele, completamente esvaziado 

do seu miolo laranja vivo. O horror ficou completo quando 

descobri a derradeira vítima desmembrada no chão. Versado 


