
Revista Municipal
Câmara Municipal de Lousada
N.º 201 Ano n.º 22 – 4.ª série
Data abril 2021
Depósito Legal 49113/91
ISSN 1647-1881

Suplemento
Ambiente

Crónicas do meu jardim
A lagartixa-de-Bocage e o jardineiro-de-muletas

Texto e fotografia

Carlos Steinwender
cronicasdomeujardim@sapo.pt

Quando a primavera desponta, muitos 
animais que passaram o inverno reco-
lhidos, em hibernação, despontam com 
ela. Mal os primeiros raios de sol morno 
se anunciam, a natureza traz à superfície 
dos nossos jardins toda uma miríade de 
pequenas criaturas cuja missão é retomar 
o ciclo da vida e garantir a continuidade 
da espécie. De entre essas criaturas, pou-
cas serão aquelas que se adaptaram tão 
extraordinariamente aos nossos habitats 
periurbanos como a lagartixa-de-Bocage, 
um réptil endémico do noroeste peninsu-
lar. Pequena, ágil e discreta, tanto ocorre 
em muros, mesmo no meio de cidades, 
como em bosques, terrenos agrícolas 
e jardins das nossas casas. Trata-se de 
uma espécie ubíqua que nada deve, em 
matéria de glamour e fotogenia aos seus 
distantes primos do Jurássico. Que o diga 
um certo jardineiro com talento para a 
fotografia acrobática.
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Nota introdutória
Estimado leitor, considerando os valores morais e éticos que 
entendo deverem nortear a relação entre o jardineiro cronista 
e o seu leitor que, por infortúnio ou manifesto equívoco se vê 
a braços com esta declarada inutilidade literária, cumpre-me 
informar que me encontro a escrever esta crónica em calções.

Adenda à nota introdutória
Para memória futura acrescento que os calções em questão são 
de corte clássico, em tecido amarelo com um subtil debruado 
azul-bebé. Como foram a derradeira prenda da saudosa tia-avó 
Albina, que nutria por mim uma simpatia em tudo semelhante 
aquela que os meus crocs nutrem pelos meus calos dos pés, 
abstenho-me de quaisquer comentários acerca do bom gosto 
da malograda senhora. Vem a evocação dos calções à conta 
de um joelho golpeado até ao osso, e entumecido em pontos 
que nem sabia poderem entumecer, me impedir quaisquer 
movimentos e obrigar a reduzir ao mínimo a quantidade de 
tecido que assenta sobre as partes doridas. Saliento, ainda, 
que eram os únicos calções disponíveis na gaveta da “roupa 
de emergência” e, portanto, o derradeiro recurso após o 
deplorável incidente da lagartixa. Na verdade a culpa não foi 
da lagartixa, que era de Bocage, mas do fotógrafo, que era de 
#%$@&!

Ó xôra lagartixa, olhó passarinho!  
Todos os veteranos da jardinagem ostentam com orgulho 
as suas cicatrizes de "guerra". No meu caso, ostento apenas 
a versão diminutivo masculino singular, uma variante do 
orgulho-ferido, mas sem o travo a ressentimento. É fácil de 
ver porquê: «xiii, que cicatriz hedionda é essa, Steinwender?», 
«esta? uma desavença com uma toupeira»; «e essa tão grotesca?», 
«uma diferença de opiniões com uma carriça», «e aquela, de 
meter medo?», «uma altercação com um rato-do-campo». Há-as 
para todos os gostos, até para quem não aguenta tanta costura, 
como o meu canídeo. Dispo a camisola e uiva aflitivamente, 
visto calções e gane como se tivesse sido atropelado por um 
trator carregado de estrume de vaca, tiro as meias e desmaia. As 
cicatrizes são tantas e tão intrincadamente tecidas que na praia 
do Meco cheguei a ganhar um concurso de imitação como road 
map vivo da República da Irlanda, mas só da parte rural.
Vêm as cicatrizes a propósito da minha mais recente aquisição 
em matéria de cesuras. Trata-se ainda de uma promessa, é 
certo, mas a concretizar-se dará corpo a uma agradavelmente 
retorcida cicatriz no joelho esquerdo. O que é motivo de 
enorme júbilo para o joelho esquerdo porque ainda não 
tinha nenhuma cicatriz digna de monta, ao contrário do seu 
congénere destro que, desde 2012, se pavoneia com uma 
charmosa sutura de 7,6 centímetros conquistada num duelo 

Figura 1 O acasalamento ocorre entre março e julho, 
variando o tamanho da postura entre dois a nove 
ovos. As crias eclodem ao fim de dois a três meses.
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conformidade, teres aberto a tenra cútis do supercílio direito. 
Nunca falha. Ao pé do meu histórico de remendos cutâneos, o 
senhor Frankenstein era um menino do coro. 
Apesar de crer firmemente que a maioria destas mazelas são 
mérito exclusivo do meu talento natural para a aselhice, é com 
humildade que reconheço que casos há em que o engenho da 
queda cirúrgica com direito ao lanho cliché na testa não me cabe 
totalmente. E este, o tal do joelho inchado a espreitar por entre 
calções amarelos debruados a azul-bebé, é um desses casos.
A história começa num vulgar, porém ensolarado, dia de abril. 
Ora em abril, já se sabe, lagartixas mil e, portanto, a altura 
certa para a muito ansiada expedição ao reino secreto do 

Figura 2 Orlas de bosques, matos, 
amontoados de pedras e muros em 
parques, jardins e hortas, mesmo em 
áreas urbanas, são habitat desta espécie.

mais temível e aterrador predador de escaravelhos e aranhas 
do meu jardim, a lagartixa-de-Bocage. O intuito era nobre e 
de elevada relevância científica: captar em fotografia a vida 
esquiva deste pequeno e inusitado réptil. Tanta nobreza 
expedicionária só podia receber um nome à altura, e assim, 
com pompa, anunciei aos representantes da comunicação 
social residente (leia-se, a minha vizinha, a Tininha do Café, 
cuja capacidade para difundir informação enquanto avia 
sandes de presunto é largamente apreciada na comunidade) 
o acontecimento do ano: A Volta ao Jardim em 0,001125 dias. 
Claramente o tipo de aventura que vai bem ao balcão com um 
copo de tinto e uma sandes de suíno curado.
E assim me fiz explorador. Despedi-me dos entes queridos 
e confesso que me emocionei com as palavras de incentivo: 
«quando voltares, traz um pé de alface do quintal e vê se a roupa está 
seca». Certo. Empacotados os víveres e a parafernália fotográfica, 
rumei às profundezas do meu jardim, a locais onde Steinwender 
algum havia jamais posto o pé. A mão talvez, mas nunca o pé. Ia 
em busca do mais recôndito dos lugares recônditos, o misterioso 
muro por detrás dos medronheiros que crescem ao lado do 
castanheiro torto, a seguir às flores lilases das quais agora não 
me lembro o nome mas que as abelhas, abelhões e polinizadores 
afins apreciam bastante. Aí, no mundo escondido da lagartixa-

Figura 3 As fêmeas são mais pequenas que os machos e 
apresentam uma cor acastanhada com linhas dorsolaterais 
amarelas ou esverdeadas.

de cantares ao desafio com um pisco-de-
peito-ruivo. Isto de arranjar cicatrizes 
não é para qualquer um. E mesmo o 
jardineiro mais experiente tem de se 
esforçar bastante para angariar umas 
quantas que façam parar o trânsito na 
praia do Meco. No meu caso é um dom 
natural. Consigo uma cicatriz enquanto 
o diabo esfrega um olho. «Olha um melro 
bebé, que lindo… uiii!» toma lá mais uma 
sutura por teres pisado o ancinho e, em 
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Figura 5 Espécie endémica do noroeste da Península Ibérica, em 
Portugal apenas ocorre no Minho e Douro Litoral e pequenas 
áreas de Trás-os-Montes.

muito? o comando da PlayStation não está a funcionar! pai?». 
O penoso caminho levou-me a descer três lanços de escadas, 
contornar o charco, circundar a pilha de composto, saltar por 
cima do regador, atravessar a horta sem pisar os alfobres e cruzar 
a sebe de mirtilos até chegar, já sem fôlego, ao castanheiro torto 
defronte do lar da família de lagartixas, o muro. Suado, sujo 
e extenuado, com o coração a bater descompassadamente e 
os pulmões a arder, admito que estes foram os mais longos e 
dolorosos dois minutos e quarenta e três segundos da minha 
vida. Mas valera a pena. Ali estava, por fim, a família de 
lagartixas, mirando-me, impávida, enquanto se banhava ao sol 
refastelada sobre o muro de pedra. Mas, como todas as viagens 
expedicionárias, também a minha estava destinada a atrair o 
infortúnio ocasional. Naquele caso, a ocasião proporcionou-se 
mal descarreguei o equipamento fotográfico. Máquina, objetiva, 
flash, pilhas para o flash… pilhas para o flash? Raios. Ia ser um 
registo fotográfico ao natural, sem direito a compensação de luz. 
Ainda assim, a moral era alta no seio da expedição. O mesmo 
não se pode dizer da família de lagartixas cuja moral, assim que 
se apercebeu do intento fotográfico do cavalheiro derreado e 
com aspeto e cheiro de quem acabara da emergir de uma fossa 
cética, desapareceu numa fenda do muro. E assim começou o 
pesadelo. A fêmea, mais pequena e de coloração acastanhada, 
decidiu ir tratar da casa e deixou o macho, maior e de dorso 
esverdeado, a fazer sala à visita inconveniente. «Querido, vê 
lá se tratas do Steinwender que eu já não tenho paciência para 
aquelas manias de fotógrafo da National Geographic». E ele 
tratou. Começámos o jogo do gato e do rato, versão lagartixa 
e jardineiro. De máquina em riste e vontade férrea de obter a 
tal fotografia, fui à luta. Silenciosamente (ou quase, porque 
os 74 espinhos que os ouriços do castanheiro metodicamente 
cravaram nas minhas mãos e cotovelos enquanto me arrastava 
até ao muro obrigaram ao ocasional «aii» e «uii»), cheguei-me 
a ele. Perfeito. Ali estava o macho em toda a sua pose sáuria a 
preencher o visor, «só um segundo, não te mexas… está quase», 
mexeu-se; «vá, agora fica quieto…», fugiu; «aguenta assim…», 
não aguentou. Um desespero. Fotografias desfocadas, umas 

Figura 4 Durante o período reprodutor, os machos adquirem 
uma coloração mais intensa, acentuando os tons verdes do 
dorso e o amarelo alaranjado do ventre.

de-Bocage, propunha-me captar-lhe o retrato perfeito. A tarefa 
não seria fácil porque, embora territorial, este pequeno réptil 
é conhecido pelo seu jeito arisco e assaz avesso a fotógrafos. 
Ora espreita, ora se esconde, ora se esparralha ao sol, ora se 
abriga entre pedras e plantas. Fotografá-lo seria um desafio. 
Ainda assim, nada comparado com a hercúlea caminhada que 
me estava reservada. Valiam-me, ao largo, os sons da natureza 
pristina que embalavam o intento caminheiro: «pai, vais demorar 
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súbitos, preparei-me para a apoteose fotográfica. O sol incidia 
oblíquo, as cores eram intensas, o enquadramento magnífico e 
a focagem ideal. Tão perfeito era o instante que só podia correr 
mal. O macho mexeu-se, eu mexi-me e a gravidade fez o resto. 
Recuperei a consciência por fases. Primeiro apercebi-me 
que não estava morto; depois, que estava deitado sobre um 
doloroso tapete de ouriços e, finalmente, que tinha o orgulho 
ligeiramente ferido. Felizmente, a minha habilidade para 
autoinfligir dores excruciantes graças a aterragens improváveis 
sobre objetos contundentes, neste particular sobre a única pedra 

Figura 6 A lagartixa-de-Bocage 
pertence à ordem Squamata, 
grupo de répteis com a pele seca 
e coberta de escamas.

suficientemente grande para receber um joelho em voo, num 
raio de 20 metros, tende a atenuar as maleitas do ego. E enquanto 
espero que a intumescência em curso dê lugar à cicatriz e que 
os vaidosos calções amarelos desbotem de tédio, chegam novas 
estimulantes dos confins do jardim. Aparentemente, o nosso 
pequeno macho divide o tempo entre banhos de sol e muita 
pândega com a senhora lagartixa e é bem provável que daqui 
a uns meses haja uma nova geração de lagartixas pronta para a 
fotografia de família e para a nova expedição do Steinwender: A 
volta ao jardim em muletas.

Batizada em homenagem a José Vicente Barbosa du Bocage 
(1823-1907), zoólogo e curador do Museu de História Natural 
de Lisboa, a lagartixa-de-Bocage (Podarcis bocagei), ou 
sardanisca, é um pequeno réptil insetívoro com cerca de 70 
mm de comprimento da família Lacertidae. Sem capacidade 
de autorregular a temperatura corporal, as lagartixas 
termorregulam através da exposição aos raios solares, captando 
o calor através de recetores de temperatura presentes na 
sua pele escamosa. Por esta razão, apenas se mantêm ativas 
entre março e novembro, refugiando-se debaixo de raízes 
ou pedras durante a hibernação, quando as temperaturas 
descem a valores inferiores aos 10ºC. Como outros membros 
desta família, a lagartixa-de-Bocage possui um extraordinário 
mecanismo de defesa (autotomia) que consiste na libertação 
voluntária da cauda com o intuito de iludir a atenção dos 
predadores e permitir a fuga enquanto a cauda permanece 
em movimento. Posteriormente, a cauda é regenerada graças 
ao crescimento de uma estrutura cartilagínea que substitui as 
vertebras fraturadas e permite a reposição da medula espinal.

SAI UMA CAUDA NOVA, SE FAZ FAVOR

atrás das outras. E só não era maior o 
meu desalento porque não havia tempo 
para tal. O pequeno réptil desaparecia 
de um lado e, numa corrida tresloucada 
aparecia no outro. Escusado será dizer, 
quando o anfitrião corre, a visita corre 
atrás. E assim, dei por mim num assomo 
de loucura, a trepar o castanheiro, em 
escalada livre, perseguindo o vistoso 
macho que pavoneava as suas cores 
no alto de um ramo que pendia sobre 
o muro. Devagar, sem movimentos 


