
Último dia da lua de Fevereiro de 2011 na Serra do Açor 
 

O MEU PORQUINHO! 
Na sexta-feira dia 18 de Fevereiro, noite de lua cheia, estava combinada uma espera na 

zona de caça da Serra do Açor. Contrariedades várias fizeram com que me atrasasse muito para 
além do razoável. Lá choveu um telefonema do meu amigo e responsável pela ZCM:  

- «Então pá? Algum azar?».  
- «Não! Vou a caminho! mas vou chegar tarde!» 
Tardíssimo!!! Sentei-me no palanque às 20H mas como ali o “rendez-vous” com o 

“porcão” costuma ser por volta das 22H, lá estive eu segurando a fé. Depois de um banho de 
luar e de muito ouvir cantar a água nos regatos, decidi ir repousar junto à lareira do meu amigo, 
bebendo aquele saboroso e reconfortante café que ele, religiosamente, me serve numa caneca 
que ostenta o desenho de um porquinho. Porém, antes de me ir embora, aproximei-me do 
cevadouro e verifiquei que não havia milho. Já lá tinham ido antes! Cheguei mesmo tarde!  

 
Para o dia seguinte estava combinado um “almoço gourmet”, por isso, ali pernoitei, e 

devo dizer que acordei cantando «Oh que bem se dorme no campo!». Depois do café e 
torradas, começámos os preparativos para o almoço. Fui promovido a ajudante de cozinha e 
pude assistir ao meticuloso e requintado processo de confecção. Odores e sabores, huumm… o 
chef mereceu os melhores elogios e terminámos bebendo a inefável ginjinha da dona da casa. 
Eram 3 da tarde e se eu seguisse os planos previamente traçados, estaria a caminho de casa, 
adiando mais uma vez a cobrança do meu primeiro javali.  

Não sei em que momento decidi ficar para fazer outra espera. Talvez durante o almoço, 
quando em conversa passámos em revista as muitas peripécias ali já vividas e os vários 
falhanços que cumulativamente nos lembravam que na arca e no álbum fotográfico 
continuávamos sem javali. Às 4 da tarde estávamos a visitar os cevadouros e a preparar a 
estreia de uma máquina fotográfica. Era cedo e o meu amigo desafiou-me para um café mas eu 
tinha um “feeling”… (Nada disso que estais a pensar!) Eu tinha um feeling que se fosse beber 
um café acabaria por chegar tarde outra vez, por isso, disse-lhe:  

- «Vai que eu fico aqui a preparar o terreno. Quero fazer um tiro de teste!»  
Ao que ele me respondeu: 
- «Não andes para aqui a passarinhar que depois os porcos desconfiam!». 
Mal ele abalou, coloquei a 

tralha no palanque e improvisei 
um alvo. Fiz uma trouxa com o 
meu cobertor e esponja e atei 
com um cordel, coloquei-a no 
cevadouro, subi ao palanque e 
disparei um virote. Resultado: 
esburaquei o meu cobertor de 
estimação. Enfim, um sacrifício 
para me tranquilizar. Recuperei 
o virote, que trespassou a trouxa 
e se cravou nuns paus e, de 
seguida, coloquei a máquina 
fotográfica numa estaca.  

- «OK! chega de andar aqui a semear odores. Vou para o palanque dormitar e esperar que 
o vento dissimule as minhas andanças.» 



Meia hora depois, estava eu na clássica posição do pensador de Rodin, quando ouço um 
barulho discreto. Ainda faltavam largos minutos para as 18H! Era dia! Como que tele-
transportados, surgem do nada dois jovens javalis. Vieram pela estrada com as suas patinhas de 
lã e surpreenderam-me de tal modo que até estremeci! Começo a corrida em câmara lenta para 
a besta que repousava ao meu lado. Eles farejavam o terreno como cães, quase sempre mirando 
na minha direcção, muito cautelosos e desconfiados. Com um olho nos bichos e o outro na 
besta, tento colocar a arma em posição de tiro. Vou avaliando a reacção deles ao mesmo tempo 
que manobro a besta, num movimento lento e contínuo, procurando evitar aqueles 
“toquezinhos” na lona ou nos ferros. Eles estão inquietos! Rondam o milho e farejam! Dão um 
passo à frente e dois atrás. Eu convenço-me que vão fugir a qualquer momento mas eles 
hesitam, estacam e adiam a fuga, relutantes em abandonar uma refeição certa, sem motivo que 
o justifique. Eis a minha oportunidade! A besta já está em posição! Desde o primeiro momento 
fixei-me no maiorzito e nunca mais o larguei. O meu cérebro entrou em modo de gravação. 
Num movimento fluido: aponto, destravo e disparo.  

No momento do disparo o javali estava a cerca de 30 metros, por trás de um galho, 
olhando na minha direcção mas ligeiramente de lado, por isso, eu tinha linha de vista para o 
tórax e decidi disparar. Ouvi um “cleck”! O javali arranca devagar! Tropeça numas poças de 
água, parece que vai cair mas continua, junta-se ao companheiro no carreiro mais adiante e 
desaparecem os dois no mato. Tive a sensação de ver o virote pendurado no outro flanco do 
animal mas… desmoralizado pela perspectiva de novo falhanço, admiti que podia ser apenas 
imaginação da minha parte. Fiquei ali uns minutos a abanar a cabeça e decidi ir procurar o 
virote. Procurei mas não o encontrei. O terreno é lamacento e está cheio de paus. E àquela hora 
a luz é a pior possível para procurar coisas no chão! 

- «Chega de andar aqui estupidamente a passarinhar! Volto para o palanque! Ainda é 
muito cedo! Vou ficar até às 22h, à espera do meu “porcão”!». 

 
Já sentado no palanque, às 18:17, envio uma sms aos amigos com o lamento da praxe:  
- «Acabei de atirar num porquelho. Eram 2. Acho que falhei… Miséria!» 
Estava a acabar de enviar esta mensagem e ouço uns ruídos perto do palanque. Largo o 

telemóvel e começo de novo a silenciosa corrida para a besta. As trevas começavam a invadir 
aquela baixeira! Ouço agora o bufar de um javali, 7 metros à esquerda do palanque. Uma urze 
alta abana… mas neste palanque fechado não tenho ângulo para tiros à queima-roupa. O 
animal passeia-se ali mesmo à minha frente pelo mato mas eu apenas vejo o mato alto a agitar-
se. O bicho desce para a estrada. Ouço-o continuamente mas não o vejo por causa de umas 
urzes altas. Finalmente, quando ele afocinha na água, que escorre atravessando a estrada, vejo-
lhe as nalgas. Deambula por ali um bocado, a farejar e a fuçar. Está à minha esquerda e pára de 
lado para mim a cerca de 20 metros, na posição ideal para o tiro! Fica ali parado, talvez à 
escuta, talvez a cheirar a minha adrenalina, mas com pouca pressa de se atirar ao milho. Vejo-
lhe nitidamente a silhueta e pensei: Esta paragem pode bem ser o momento em que o animal 
avalia a situação e decide dar de frosques, por isso, este é o momento em que este outro animal 
decide premir o gatilho! (Isto porque, neste mesmo local já perdi pelo menos uma oportunidade 
de OURO por causa de querer esperar pelas condições “ideais”…) Disparei e ouvi um 
monumental splash seguido de uma correria louca pelo meio do mato. Fiquei à escuta! Começo 
a passar repetidamente o filme mental e às 18:46 envio nova sms: 

- «Acho que acabo de falhar outro… e este era maior… Nah… Vou dormir…» 
Fiquei ali sentado, penitenciando-me por estas oportunidades transformadas em 

falhanços… e envio mais uma sms de auto-flagelação: 
- «Já vi 2+1 javalis. Dei 2 tiros! Ou eles são resistentes ou eu simplesmente falhei. Já 

devemos ter fotos… carne é que não me parece …» 
E agora que faço? São 19H!!! Arrumo a tralha e bazo? ou espero pelas 22H? Será 

possível uma 3ª oportunidade?!? Fiquei ali colado à cadeira a tentar arranjar coragem para me 



levantar e ir contar o infortúnio ao meu amigo. Lembrei-me da máquina fotográfica! «Ena, 
deve ter fotos dos dois porquelhos!». Arrumei tudo, fui buscar a máquina e fui procurar o 2º 
virote. Nem virote, nem pegadas, nem sangue. Não vi nada!!!  Ou sou cego, ou isto tratou-se de 
um javali-fantasma! Bem… vou bazar! Amanhã cedo, posso vir procurar os virotes … 

 
Chego a casa do meu amigo por volta das 21h e corro para o computador mas… fotos 

apenas uma: eu, numa bela pose de falhado!!! Oh que raio de aselhice: a camera estava 
demasiado afastada da acção! Contei-lhe o sucedido e conformei-me com mais dois falhanços. 
No Domingo ele levantava-se cedo para ir aos tordos, por isso, pedi-lhe para ir lá dar uma vista 
de olhos e tentar localizar os virotes e/ou eventuais vestígios. Nessa noite, optei por fazer a 
viagem até casa e tentar esquecer os falhanços! Dormi bem mas sonhei que o meu amigo me 
telefonava a dizer que tinha encontrado o porco. He he! Enfim, a esperança inconfessada 
assaltara-me num sonho! Quando acordei, voltei ao obcessivo replay daqueles filmes dos 
javalis no momento do disparo. Às 10H da manhã resolvo telefonar: 

- «Então? Foste aos tordos? Já passaste pelo cevadouro?» 
- «Epa, tordos nada! Estou aqui agora no cevadouro. Dizes tu que o segundo porco fugiu 

pela estrada?»  
- «Sim. Atravessou a estrada e meteu-se pelo mato…» 
- «Olha está aqui uma pinta de sangue …» 
Cum catano! Diz lá outra vez! #”&(/&%&£ … (má cobertura e a chamada cai) … Insisto 

mas percebo apenas meias palavras… plan ca trapam pam… bla bla… sangue … 
- «Olha, vou já praí!!!» 
Abortei os planos todos, excepto a chuveirada… e a meio do duche toca o telemóvel … 

- «ENCONTREI O TEU PORCO E O VIROTE!!!» 
Incrédulo, perguntei logo pormenores. Grande? Pequeno? Onde? etc …  
- «Olha jovem, daqui a uma hora estou aí!» 
Arranquei e 1 hora depois encontrámo-nos!  
Fosse um javali grande ou pequeno, era a minha estreia e, por isso, festejada com abraços 

e alegria. Logo que espreito o animal, digo:  
- «mas este é o mais pequeno, ou seja, o primeiro a que atirei!!!» 
- «Opá, olha que os porcos de noite parecem maiores!!! He he he!» 
- «Ah hum, então eu não vi bem que o 2º javali era maior, talvez 50Kg! E este eu vi-o em 

pleno dia! Não há dúvida! Este é o primeiro!» 
Bla bla blá … Vamos para o local!!! 
Começa a investigação: a busca e 

interpretação de indícios; fazem-se as 
reconstituições com recurso à memória; 
surgem as hipóteses e as conclusões. 
Depois de andarmos para ali às voltas, na 
pista do 2º porco, tentando encaixar os 
factos, voltámo-nos para a pista do 
primeiro e num minuto percebemos o que 
se passara. Tudo encaixou! Encontrei uma 
pinga de sangue e o meu amigo logo 
encontrou o rasto. Afinal o sangue que ele 
encontrara na estrada, quando procurava a 
pista do 2º javali, fazia parte do rasto do 
primeiro. Como previsto, se fosse o primeiro, o tiro seria do flanco direito p’rá esquerda, da 
frente para trás. Tirámos o javali do carro e confirmou-se. Além disso ele levara o virote 



agarrado, confirmando a sensação que eu tive. E porque é que o virote não trespassou 
completamente um animal daquele porte? O ruído que eu ouvira aquando do tiro, deveu-se ao 
facto de ter acertado em cheio no osso da omoplata… O virote trespassou a omoplata direita, as 
costelas, um pulmão, tripas, e sai raspando o limite das costelas do outro lado, ficando 
pendurado pelos lemes de plástico (vanes). Depois disso procurámos o segundo virote e o 
trilho do 2º animal. Não encontrámos nem virote, nem sangue, por isso, o altamente provável é 
que eu tenha falhado e a desculpa é: “Estava demasiado perto!”  

 
Já açoitados pela 

chuva (que felizmente não 
caiu durante a noite), 
tirámos as fotos da praxe e 
fomos almoçar, para logo a 
seguir ir tratar de esfolar e 
amanhar o bicho. O tempo 
estava fresco, sem sombra 
de moscas, por isso a carne 
estava impecável.  

 
 
 
 
 
 
 

Que beleza de porquinho! Admirem a carnuça! 

 



Quando finalmente cheguei a casa, por volta das 17H, estive entretido a processar uns 
magníficos 15Kg de tronco e membros. Antes de ensacar a carne, devidamente etiquetada, e  
colocar na arca congeladora, ainda houve tempo para documentar os ferimentos. 

  
Eis o ferimento de entrada na omoplata direita e nas costelas (vista interior). 

 
  E o ferimento de saída (vista interior) no flanco esquerdo junto às costelas:                      

 
 



Resta-me enaltecer e agradecer a infinita paciência e hospitalidade do jovem que faz o 
favor de ser meu amigo e que desde Fevereiro de 2010, tudo fez para que eu “alagasse” o meu 
primeiro porquinho na ZCM da Serra do Açor. Ei-lo sob a chuva: 

 
Ao longo das últimas 12 luas já vivemos momentos inesquecíveis. Foram várias as 

peripécias dignas de relatos apaixonados: fantásticas oportunidades perdidas, falhanços 
monumentais, buscas infrutíferas, encontros dolorosos com vespas crabro, um furto de um 
javali após uma noite de naufrágio em matos nunca dantes navegados, um “irritante” 
carabineiro que cobra sempre, etc, etc, e isto além do namoro com o astuto navalheiro (o 
porcão). É claro que há momentos marcantes que sempre recordaremos e esta espera, por 
várias razões, é um desses momentos! Estava prometido e foi cumprido, amigo! Pouco importa 
que o javali cobrado não seja o navalheiro. Nunca aspirámos isso. Todos os outros javalis que 
vi noutras esperas seriam maiores do que 
este, mas este seria, como eu sempre disse: 
“o meu porquinho”! 

Este último dia da lua de Fevereiro de 
2011 perdurará na nossa memória! Quando 
olhar a lua cheia, sei que revisitarei estes 
momentos vividos com os meus amigos e 
recordarei, com reverência, os nossos 
robustos amiguinhos que andam lá na serra, 
em liberdade, vivendo e aprendendo com as 
suas aventuras, enfrentando muitos perigos 
e lutando pela vida…  

… mais ou menos como nós! 
 
A.C.  

Javali com aprox. 30Kg. (o outro mamífero pesa 100Kg) 


