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Ao contrário da ameaçada e cada vez 
mais rara rola-brava que apenas nos vista 
durante o período estival, desde os anos 
70 que a rola-turca está presente como 
residente em território português. Vinda 
de leste, encetou uma longa migração 
que acabou por trazê-la ao extremo 
ocidental da Europa. Gosta da proximi-
dade das pessoas e é comum encontrá-la 
onde quer que exista abundância de 
parques, jardins ou terrenos agrícolas. O 
único requisito obrigatório é a presen-
ça de árvores, e se forem de grande 
porte, tanto melhor. Árvores e pessoas. 
Árvores significam abrigo e pessoas são 
sinónimo de comida. E quando a comida 
é escassa, como no inverno, as rolas 
tornam-se gregárias, formando bandos 
(que mais parecem rebanhos alados) e 
põem-se a jeito para serem apascenta-
das. Mesmo que não o saibam.
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Sentei-me a reler Alberto Caeiro. Fi-lo por nenhuma razão em 
especial, apenas porque ando, de novo, a guardar rebanhos. O 
mester não me é desconhecido. Na verdade, passei boa parte 
da vida a tentar aperfeiçoá-lo. Na opinião da minha professora 
de matemática do 9.º ano, o meu talento consistia em pastar 
moluscos gastrópodes: «Carlos?», «Sim, stora?», «Vai pastar 
caracóis!», «Claro, stora». Já a opinião do Senhor Diretor Arlindo, 
um homem com forte presença de espírito, apontava o meu 
talento ao gado graúdo: «Carlos?», «Sim, senhor Diretor», «Andas 
outra vez a pastar a toura?». Não andava. O meu savoir-faire era na 
esfera do rabadão, inclinava-se todo, portanto, para apascentar 
gado miúdo como os meus primos mais novos que a tia Amélia 
despejava lá em casa quando tinha compromissos inadiáveis com 
o Xico da mercearia. A opinião mais avalizada, todavia, era a da 
minha mãe. Se alguém tinha convicção exata do alcance do meu 
dom, aparentemente herdado do falecido tio Romeu colhido por 
um bode, era ela: «Carlos Eduardo Steinwender?», «Sim, mãe?», 
«Que carta é esta que veio da escola? Andas outra vez a pastar os 
livros, meu estupor?». Não andava. Era apenas uma afirmação 
de princípio. Em princípio não gostava lá muito do senhor 
Pitágoras, que era de Samos, e do seu teorema, que era de Treta. 
Tudo mudou no dia em que Caeiro me foi apresentado. Não foi 

estabelecer o meu primeiro e poeticamente inspirado cânone 
existencial: «A partir de hoje… serei estúpido!». Reconheço, a 
esta distância, que almejar a estupidez aos 14 anos não é uma 
conquista particularmente assinalável. De resto, o meu pai teve 
oportunidade de partilhar opinião semelhante com as minhas 
delicadas e imberbes nádegas. Ainda argumentei, com Caeiro 
desafiadoramente erguido em punho, «O Mundo não se fez 

bem apresentado foi mais atirado, porque 
era o único livro que o meu irmão tinha à 
mão naquele instante de intensa disputa 
do walkman. E assim, na impossibilidade 
de resgatar o walkman sem incorrer em 
fratricídio, nasceu uma amizade inseparável 
com o puído Guardador de Rebanhos, o tal 
livro que me veio de encontro à cana do 
nariz. De particular inspiração revelou-se 
a genial correlação que Caeiro estabeleceu 
entre a produção cerebral e a ausência de 
saúde oftalmológica. Segundo ele, Pensar 
é estar doente dos olhos. Aproveitando 
a aguda fobia que recentemente 
desenvolvera ao senhor doutor dos olhos, 
anunciei de imediato à família o intento de 

Figura 1
Os olhos escuros, a 
plumagem cinzenta 
amarelada pálida e a 
estreita barra preta 
no pescoço, são as 
características mais 
distintivas da rola-turca.

Figura 2 A existência de árvores de grande porte é fundamental 
para esta espécie, sendo frequentemente utilizadas como local 
de refúgio e nidificação.
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para pensarmos nele!» Porém, ante a posição de fragilidade das 
minhas nádegas face à supremacia argumentária das manápulas 
do meu pai, acabei por render-me a um cânone a part-time: 
«Serei estúpido… mas só nas horas livres». E assim, sem pensar, 
tornei-me pastor de horas vagas. 
Admito que os primeiros tempos desta irreverência juvenil não 
foram fáceis. Sobretudo após concluir que, afinal, Caeiro dera 
voz a uma metáfora. Raios! «E agora? Faz sentido ser estúpido?». 
A pergunta era de retórica, porque a estupidez, felizmente, já me 
era inata. Decidi prosseguir no intento. Não haveria de ser uma 
metáfora que me abalaria a determinação. Sem remédio, deitei 
olhos aos bichos de apascentar lá de casa. Coelhos? Demasiado 
fofos. Porcos? Demasiado grandes. Perus? Demasiado feios. 
Galinhas? Demasiado saborosas. Primos? Demasiado delatores.  
Portanto, sobrava a bicheza bravia. Decidido, resolvi-me a pastar 
rolas. Rolas? Sim, rolas, mas turcas. Nos anos 60 do século XX, 
vindas de leste, e após um longo processo migratório, as primeiras 
rolas turcas chegaram à Península Ibérica. A Portugal, aportaram 
em 1974 (aqui está um ano que me faz lembrar algo… só não 
sei o quê) e nos 80 começaram a expandir-se e a multiplicar-se. 
Uma bênção para um pastor à procura do primeiro emprego. 
Não apenas eram fofas q.b., pequenas, bonitas e de sabor 
indeterminado, como possuíam a mais valiosa das características 

enquanto gado alado: não precisavam de 
pastor. Perfeito! 
A empreitada, todavia, não se afigurava 
simples. Pastar rolas sem efetivamente 
as pastar é tarefa delicada, como vim 
a constatar. A rola é bicho muito dado 
a melindres. Basicamente, é gado que 
se melindra por tudo e por nada. Eu 
aparecia, elas melindravam-se e voavam. 
Eu não aparecia, elas melindrava-
se e voavam. Eu fingia aparecer, elas 
melindravam-se e voavam. Era um 
melindre difícil de debelar. Não é que 
o desafio fosse inédito, os meus primos 
também se punham a correr que nem 
galgos mal me punham a vista em cima 
(ou seria no meu cajado?), mas eram 
muito dados a vozes de comando: «Ei lá… 

Figura 3 Charcos e bebedouros atraem com frequência estas 
rolas de médio porte aos nossos jardins.

parou aí!» e eles paravam. Tinham-me muita estima, os petizes 
(ou seria ao cajado?). 
Com as rolas tudo era diferente. Tentei múltiplas abordagens. 
A versão pastor tio: «Vá, Matilde, venha cá ao tio Stweinwender 
e conte-me lá o que se passa». A versão pastor fanfarrão «Sua 
$#&%$@ desce já daí e vem aqui ao maioral». A versão pastor 
turco «Yani Matilde, Stweinwender Amca kızlarla sadece sohbet 
etmek istiyor, hadi». Sem sucesso. Debalde tentei, embalde 
insisti e no balde à porta do galinheiro, enfim, encontrei a 
solução: milho. Se as galinhas se vergavam à vontade do cereal 

Figura 4 É no chão que as rolas se alimentam, ingerindo 
sementes e cereais, mas também bagas e plantas.
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dourado, seriam as rolas diferentes? Não eram. Melindravam-
se à mesma, mas de barriga cheia. Acabei por me render às 
evidências e assumir como inevitável o telepastoreio. Quando 
chegava da escola, lançava ao prado o milho surripiado às 
galinhas e depois sentava-me, acoitado, com o caderno de 
contagens na mão. Com o avanço do inverno, o número de rolas 
no meu caderninho crescia a olhos vistos. O gregarismo acentua-
se com o frio. De uma mão cheia de rolas, o meu rebanho passou 
a mais de cinquenta. Tendo em conta a minha demanda em prol 
do estádio absoluto de estupidez, o facto de lograr vislumbrar 
o rebanho medrar com tanta veemência, sem que para isso 
tivesse tido necessidade de ativar qualquer função neurológica 
especialmente relevante, era fonte de regozijo, «continua assim, 
Carlitos e nunca vais precisar de óculos!». 
Claro que a medrança do meu rebanho era diretamente 
proporcional à mirração dos galináceos da capoeira cujo trato 
diário, por acaso, até estava a meu cargo. Era claramente um 
problema de cariz matemático: todos os dias o Carlos retira 
500 gr de milho do saco destinado às galinhas para alimentar 
o seu rebanho de rolas. O saco tem 20 kgs. Quantos dias serão 
necessários até que a mãe descubra o logro? Não fora a minha 
objeção de consciência matemática e talvez tivesse abandonado 
a tempo o galinheiro, preservando intacta a minha reputação 
junto da comunidade galinácea lá de casa. Assim, encurralado, não me restou outra alternativa que não a defesa da honra: «Não 

fui eu, mãe… foi ele!». Por ele, entenda-se o meu irmão mais 
novo. Deixei a minha mãe entretida a explicar ao meu irmão as 
benefícios para a saúde de se contar sempre a verdade acerca 
da utilização indevida de cereais destinados a induzir ovos 
nas galinhas, e fui pastar as minhas rolas. Rolas que estavam 
particularmente bem nutridas e roliças e voavam cada vez menos 
à conta do milho graúdo. 
Era um regalo vê-las bamboleando-se pelo chão, debicando os 
grãos luzidios. Um verdadeiro rebanho! Pelos vistos, a mesma 
adoração era-lhes nutrida pelos gaviões, pequenas e esbeltas 

Figura 5 Durante o inverno a rola-turca torna-se gregária, 
formando bandos com várias dezenas de indivíduos.

Figura 6 Com uma silhueta elegante, a rola-turca é cerca de 20% 
maior que a sua congénere rola-brava, apresentando uma cauda 
longa e patas curtas. 
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aves de rapina que se alimentam quase exclusivamente de outras 
aves que capturam em voos acrobáticos. Geralmente discretos, 
os gaviões andavam cada vez mais ousados nas suas rondas ao 
meu bem guarnecido rebanho de rolas. Infelizmente, como vim 
a constatar, para além de se melindrar com frequência, a rola é 
muito dada à depressão. Deprime com facilidade quando figura 
como prato-do-dia na ementa de alguém. Até o suave arrulhar 
que me embalava o telepastoreo e, não raras vezes, a curta 
telesesta – duu-duuuu-du… duu-duuuu-du – fora substituído 
pelo quezilento Krreair… Krreair, que em linguagem de rola pode 
ser descrito como: «É pá, hoje estou com uma daquelas neuras!». 
E já se sabe, bicho neurótico é difícil de apascentar. Tinha um 
problema em mãos. E o problema agudizou-se quando, certo 
dia, após o avistamento de outro gavião em voo, despertei, 
sem aviso prévio, para a síndrome Pedro e o Lobo. Sendo uma 
doença relativamente comum entre pastores, é todavia difícil 
de diagnosticar. Expressa-se, segundo os especialistas, através 
de espasmos súbitos que impelem o pastor, em delírio onírico, a 
correr em círculos entre o rebanho, de braços erguidos em efeito 
ventoinha, recitando cantigas de amigo ao pretenso predador. 
O efeito pretendido é enxotar o predador, mas com bom gosto, 

mantendo controlados os níveis de humilhação pública. Como é 
óbvio, falhei em ambos. O gavião apanhou a sua rola, deixando 
para trás uma explosão de penas e um rebanho em debandada 
psicótica, e eu recebi do meu irmão, que por feliz coincidência 
pastava nas redondezas o seu rebanho de caracóis, o louvor 
devido: «És mesmo estúpido!». Não era… mas estava quase. 
O tempo encarregou-se de me ensinar muitas coisas, mas 
nunca a pastar rolas. Por isso, sem remédio, a cada inverno 
regresso, como agora, ao único modelo de pastoreio que não 
melindra as minhas rolas: teleguardo-as. Enquanto escrevo 
esta crónica, sentado defronte da vidraça que emoldura o 
meu jardim enregelado, as rolas, pastam diligentemente as 
sementes que lhes deixo no chão todas as manhãs. A meu lado, 
Caeiro descansa encostado ao cajado e à boina, enquanto a 
meus pés empantufados, o canídeo de gado (a comissão de 
proteção de dados caninos impede-me de divulgar o nome, o 
género e a raça, pelo que lhe atribui o nome fictício Sandes de 
mortadela) dorme o sono dos justos. Com um olho nas rolas 
e outro na Sandes de mortadela, aprecio, como Caeiro, Toda a 
Paz da Natureza sem gente.
Olha… um gavião! Pronto, lá vem o melindre.

Apesar da sua forma graciosa e delicada, a rola-turca 
(Streptopelia decaocto) também conhecida como rola-de-colar 
devido ao “colar” preto interrompido situado no pescoço, 
constitui, provavelmente, a mais bem-sucedida espécie de ave 
de que há registo. Nativa da região da Baía de Bengala (Índia, 
Sri Lanka, Mianmar), iniciou, no século XVII um movimento de 
expansão para ocidente que a levou até Anatólia (Turquia) e 
Balcãs, no sudeste europeu. A expansão da espécie acentuou-
se no século XX tendo ocupado toda a Europa, chegando a 
Portugal em 1974, onde inicialmente se cinge aos parques e 
jardins da cidade do Porto. Membro da família Columbidae (rolas 
e pombos), a rola-turca deve muito deste sucesso colonizador 
à enorme capacidade reprodutiva da espécie, podendo criar 
três a seis ninhadas por ano, quase sempre com duas crias. 
Sendo residente, com uma população estimada em dezenas de 
milhares de indivíduos, a rola-turca ocorre em todo o país, mas 
sobretudo em zonas onde a presença humana se faz sentir de 
forma permanente.

VOU ALI COLONIZAR A EUROPA E JÁ VOLTO


