
BAILINHO DO PORCO 

 

Ora tudo começou com mais uma viagem até Coja e desta vez sozinho pois o 
meu colega desmarcou-se no dia anterior devido a problemas no trabalho. É 
assim mesmo, alguém tem de manter a segurança pública. eh eh. 

Mas vamos ao que interessa. Depois de me encontrar com o Sr. Fausto e 
como ainda era cedo, fomos dar uma volta pela Municipal visto terem sido 
feitos uns cevadouros novos; a ver como estavam as andanças dos 
porquinhos. De três novos locais dois estavam mexidos sem que no entanto 
ainda estivessem montados os palanques, mas bons locais em termo de 
localização mantendo a distância de vários km entre palanques. Nestas 
voltas todas ainda deu para quase ficar a pé, devido à bomba da embraiagem 
estar sem óleo e ter de vir do meio do monte a meter mudanças a martelo. 
Mas lá chegamos novamente a Coja e pude agarrar no meu jeep e me dirigir 
ao posto eleito e desta vez não ouve sorteio, pois era o único no local. 

Chegadas as 19h lá me dirigi para o posto. Desta vez fui em sentido 
contrário ao caminho pois os bichos vinham pelo caminho e tendo lá passado 
umas horas antes ficava o cheiro e os animais não entravam.  

Estava um calor de morte só queria um fino ou um A.C. as gotas de suor a 
escorrerem nas costas e no peito, só pedia a noite, a ver se aquele calor 
dava tréguas. Mas nem com a noite isso foi possível, embora estivesse 
melhor. O que vale é que os mosquitos estavam de folga e não apareceram 
para a festa, não sei se devido ao calor que se fazia sentir. Nem os animais 
do crepúsculo faziam barulho; daí ter sido mais complicado passar este 
espaço de tempo. 

22 Horas nem sinal dos nossos amigos. Mais uma dor de costas e tudo o 
resto, pensei para comigo. Hoje eu dou com os gajos. Vou ficar até ver um 
porco, pois já vários esperistas estiveram neste local e nada. Só há uma 
hipótese eles vêm tarde, à que continuar em silêncio. E quando eram 
exactamente 23h escuto um ruído numa poça de água, como que uma pata 



que resvalou e acertou na poça. Se eu já estava em silêncio agora é que nem 
respirava, pois teria aqui o meu porquinho. Mais um minuto ou dois e escuto 
um ruído no bidão e logo de seguida o roer de milho. Ali está ele! Binóculos 
no rosto - era um porco isolado - era isso que queria confirmar pois tinha 
visto uma pequenas patitas nesse mesmo local o que revelava uma javalina 
com crias e não gostaria nada de atirar á javalina ou aos listados. 

A partir deste momento começou o bailinho do porco, pois o gajo parece que 
sabia quando eu tinha o arco aberto e se colocava de frente. Estando a 
maior parte do tempo de frente para mim, como não queria repetir os 
mesmos erros da última espera, tive mesmo de esperar. E foram só 45 
minutos de ora vira um pouco para a esquerda, ora vira um pouco para a 
direita, mas sempre com a pata a proteger o coração. Como o local tem 
muito mato não poderia arriscar um tiro mal dado pois correria o risco de 
não dar com o animal. Claro que o bicho depois deste tempo todo se foi 
embora à vida dele pelo mesmo local por onde teria vindo. 

Contrariamente ao que se possa pensar, eu saí muito satisfeito desta espera 
por ter visto um bonito animal que deveria rondar os seus 60-70Kg, e não 
ter cometido nenhum erro, nem o ter espantado com algum ruído. Aqui só 
não houve disparo porque assim não se proporcionou. 

Um abraço, e boas esperas. 

António Oliveira 


