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Ora aqui fica mais um relato de uma espera ou melhor de duas ou será melhor três e 
ficamos pelo inicio meio e fim. 

Toda esta acção se desenrolou em Coja. 

Primeiro acto: 

Este primeiro acto foi no na lua do mês anterior. 

Uma vez mais tive de ir sozinho para Coja visto que a pessoa que estava para ir 
comigo se desmarcou. Neste dia em particular cheguei cedo pois queria dar uma volta 
pelos cevadouros para poder escolher o que mais me interessava, visto ser o único no 
local isso não levantava qualquer problema, e assim foi. Gestor e caçador no jipe, 
desta vez o meu que a última vez íamos ficando a pé, toca de rumar ao monte sobe, 
desce, desce, sobe engata tracção mete redutoras aquilo parecia uma prova de TT, 
mas lá fomos passando pelos vários cevadouros e para pena minha estavam pouco 
mexidos, tal como o gestor já me tinha informado. Depois de dar a volta quase 
totalmente, chegamos ao último, um dos novos e os olhos do gestor brilharam pois os 
porcos tinham entrado na noite anterior pela primeira vez. O que fazer? Ficar ali? O 
meu instinto de caçador diz-me que se os porcos vão um dia ao comer, muito 
provavelmente voltam na noite a seguir e decidi ficar naquele local que tinha tudo para 
ser perfeito não fosse o facto de faltar a barraca no local e estar deitada no chão. Não 
tem problema, vamos meter isso no ar. Depois de largar muitos pingos de suor no local 
lá ficou de pé um pouco inclinada para a frente mas vai ter de servir. Faltava a cereja 
no topo do bolo. Ir cortar mato para não me tapar a visibilidade, faca em riste e corta 
daqui e dali mais umas pingas de suor perto do comer, ou seja tinha tudo para os 
porcos, mas nem vê-los. 

Depois deste aparato todo fui até ao café comer uma bifana e refrescar a goela com 
umas minis para logo de seguida me deslocar ao cevadouro. Chego ao local às 20h10 
monto a tralha toda e ainda estava a calçar a luva e já estava a escutar ruídos 
estranhos de paus a partir e folhas a estalar. Penso para comigo isto não pode ser 
verdade ainda é muito de dia são só 20h30. Não sei se foi devido ao meu pensamento 
mas o ruído cessou, resolvo repousar sobre os meus joelhos e quando são 20h50 sou 
despertado pelo estalar acentuado de um pau na frente do cevadouro levanto os olhos 
e lá estava um bonito animal de frente a uns 45m a olhar sabem para onde… então já 
sabem: PARA A BARRACA que era o elemento estranho no local, penso para comigo 
estou feito! Está extremamente desconfiado, se entrar vai ser uma sorte, nisto desloca-
se para a esquerda e a descer em direcção ao comer. Olha, querem ver que dei com 
um destemido, mas não. Parou a 35m do comer, em cada passo que dava olhava para 
barraca, esteve nesse local parado uns bons 4min e voltou para trás e novamente para 
a esquerda. Parou, mais um compasso de espera e deu meia volta e dirigiu-se ao local 
por onde tinha entrado. Pensei - lá se vai embora - mas não, passou pelo local e seguiu 



em frente, começou a rodear o comer pelo lado direito desceu um pouco, parou, sentiu 
os ventos e aqui funcionou as pingas de suor que ficaram no local devido ao corte do 
mato, dois sopros e para meu espanto não arranca deu mais uns passos afastou-se e 
comeu alguma coisa que por ali estava e passo a passo se afastou da minha vista, até 
ao final da espera não escutei nem senti mais nada. 

Toda esta acção se desenrolou de dia e lusco-fusco desde as 20h50 até às 21h30, 
sendo que via perfeitamente os movimentos do animal. Desta espera ficou novamente 
a satisfação de o porco não me ter sentido só não entrou por ter visto alguma coisa 
estranha e o possível cheiro que deixamos junto ao comer. 

Segundo acto: 

Ora vamos ao segundo acto, este nesta lua e na sexta-feira passada dia 18. 

Mais uma viagem solitária até Coja para tentar a minha sorte no mesmo local, e tentar 
enganar o menino que vi no primeiro acto Neste dia em particular cheguei muito cedo a 
Coja e tive de fazer espera no café acompanhado do Sr. Fausto e umas belas minis 
mas o tempo lá foi passando e chegou a hora de ir para o cevadouro. 20h no local 
devidamente instalado e pronto para mais umas emoções e não foi preciso esperar 
muito tempo, às 20h20 entra um bonito Torcaz e ataca o milho como se não houvesse 
amanhã. Fiquei a contemplar aquele momento e a pensar: se algum javali se aproximar 
este menino vai fugir como se visse o demónio. E às 20h40 foi isto mesmo que o 
Torcaz fez, um arranque aflito e logo de seguida escuto os passos de um animal no 
caminho ao meu lado. Quis a sorte que o vento me traísse e o animal não entrou 
tendo-se afastado. Aqui pensei, este vento não me vai deixar fazer nada. E lá continuei 
solitário no silêncio da noite e por volta das 22h30 escuto um porco a sacudir a cabeça 
e logo de seguida dois sopros e porco nem vê-lo. Penso novamente que este vento 
esquisito vem de várias direcções, está a dar cabo da espera, mas não faz mal. Sei 
que eles aqui andam, que é bom e mais dia, menos dia vão entrar. 

E foi assim. Pelas 23h30 dei a espera por terminada sem animais abatidos mas 
satisfeito por saber que os porcos tinham crença. 

Terceiro acto: 

Este acto passou-se na segunda-feira dia 21 e foi daqueles dias em que estive sentado 
no sofá a pensar se deveria ir ou não; mas como o vício é maior que a preguiça, lá 
peguei na tralha toda e fui novamente até Coja, uma vez mais sozinho. 

Chegado ao local, ou seja, o café de encontro telefono ao gestor que me informou que 
não poderia vir ter comigo e que viria no final da espera. Aqui foi uma grande seca pois 
cheguei às 18h e tinha de fazer horas até ir para a espera. Mas entre minis e bifanas lá 
foi passando o tempo e às 19h30 começa o jogo de Espanha. Pensei, mais uns 
minutos não faz mal pois está calor e ainda é cedo. Mas o bichinho já mexia e às 
19h40 dirigi-me para o local de espera, toca de equipar e calmamente ir pelo caminho a 
apreciar os rastos dos animais, a uns 50 metros do cevadouro vejo novamente o meu 
amigo torcaz a sobrevoar o cevadouro e penso para comigo - tem calma amigo - deixa-



me instalar que depois já podes ir comer uns grãos de milho, e nisto mais dois ou três 
passos para a frente escuto a debandada de dois porcos que estavam no cevadouro, 
um deles de bom porte. Novamente o meu pensamento a funcionar - assim não vale, 
só são 20h e ainda deviam estar a dormir - mas nada de grave; pelo menos já vi 
porquinhos e um deles bem bom.  

Lá me instalo no palanque e comecei ao jogo das estátuas, já acompanhado pelo meu 
amigo torcaz que debicava os restantes grãos de milho. Entretanto foi-se embora e, por 
volta das 21h30 escuto uns ruídos no pinhal à frente do cevadouro, o vento desta vez 
estava bom.  

De súbito um bonito javali está no fundo da clareira nos seus 50m, vinha confiante pela 
forma de se deslocar, deus uns passos na direcção do comer e fica de frente a olhar, 
esteve uns bons 5 min. nesta posição e neste entretanto já a luz do Astro Rei não era 
suficiente para o ver, restavam os meus olhos para se habituarem à nova luz reflectida 
pela Senhora das Marés. Escuto mais uns ruídos e quando dou por ela o animal já está 
junto do cevadouro, quase na posição perfeita.  

Aqui funcionaram as várias experiências já vividas; mantive a calma esperando que ele 
avançasse mais um pouco, o que não demorou muito tempo. Confirmo a posição: é 
perfeita, arco aberto ponto de mira iluminado a funcionar e lá vai ela a voar os 27m 
majestosamente até revelar o impacto na zona da caixa, pelo ruído a tambor abafado 
“poof”, porco em debandada pelo mesmo local que tinha vindo. Nisto o silêncio, para 
logo de seguida escutar mais uns restolhares de mato e novamente o silêncio. Pensei 
para comigo, o animal parou ali no pinhal. Será que foi assim tão rápido? Pode ser que 
sim. 

Mesmo assim não escutando mais ruídos deixei passar uns bons 10min que pareceram 
uma eternidade. Saio do palanque de lanternas em riste em busca da flecha, na 
tentativa de descobrir o possível ponto de impacto, mas aqui fui assolado pelo 
desespero, pois nem flecha nem rasto de sangue. Como pode ser possível? O tiro foi 
de caixa, teria de largar sangue mas nada, nem uma gotinha em 25m do local de fuga 
que eu tinha avistado. Claro que a flecha foi cravada no animal, mas como não larga 
sangue só pode ter sido um tiro alto. Decidi dirigir-me ao caminho pois era mais limpo e 
daria para ver melhor se existia sangue. Aqui fiquei com os cabelos em pé, pois estava 
eu de olhos postos no chão do caminho, quando escuto passos no meio do mesmo 
pinhal onde o tinha escutado pela última vez. Aqui funcionou o bom senso e dirigi-me 
ao palanque para arrumar a tralha e ir até ao carro para ligar ao gestor a informar que o 
animal estava ferido de morte mas ainda estava bem vivo a mandar vir no meio do 
pinhal e assim foi, tralha no carro faca na cintura e à que esperar por reforços tendo 
demorado uns 30min a chegar. 

Bem aqui começou uma aventura épica, imprópria para cardíacos. 

Informei que tinha escutado o porco no pinhal e que seria melhor dar mais tempo, mas 
qual quê! A gana do Sr. Micas era destemida. 



Novamente busca no local de fuga, mas sangue nada. Toca de seguir a gateira a ver se 
revelava alguma coisa e mais a frente os seus 10m de onde eu tinha estado, lá estava 
a flecha, tinha muito sangue mas muito escuro, foi um tiro atrasado.  

Mais à frente uma gotinha minúscula de sangue numa folha de silva, continuamos a 
seguir o possível local de fuga mas sangue nem vê-lo. Passamos uma vala e 
estávamos todos os três a olhar para o chão, quando o porco se revela com um ronco 
abafado de quem estava chateado. 

Lá viemos os três para o caminho em tipo de fuga. Aqui funcionou o Sr. Micas 
extremamente destemido e a meter um pinheiro abaixo para dar na mona do porco, eu 
a cortar uma vara de salgueiro para transformar a minha faca em lança e o Sr. Fausto 
munido de apenas uma lanterna. Ainda sugeri ir até ao café dar mais tempo ao bicho, 
mas qual quê, aquela malta queria mais que eu colocar-se em perigo e lá fomos nós 
novamente mato a dentro cheios de coragem.  

Estávamos a tentar avaliar o possível local do animal, que não estaria a mais de 10m à 
nossa frente, quando novo restolhar de folhas. Aqui fomos todos, árvores acima feitos 
macacos a ver quando ele surgia mas nada, novo silêncio. Fizemos um pouco de ruído 
para ver se o animal se revelava, mas sempre em cima das árvores, quando este se 
revelou com vários grunhidos, roncos e restolhar de folhas durante uns bons 30seg. 
Silêncio novamente durante uns 5min, decidimos que os últimos roncos foram o grito 
de misericórdia do herói que jazia no mato e lá fomos em busca do animal. Aqui sim, 
muito sangue. O animal esteve encostado a um pinheiro e quando se deslocava rolava 
monte abaixo na nossa direcção ficando a impressão que se tratava de uma investida. 

Pistear sangue em todo o lado é complicado. Se até à pouco não existia sangue, agora 
é o que não falta, mas lá fomos indo mato adentro até encontrar um macho de bom 
porte com os seus 70Kg. 

Toca de trazer o animal para o caminho e fazer as fotos da praxe, fotos daqui, fotos dali 
e a emoção continua com o arranque de um animal que estava no caminho a uns 4m 
mas lá ficamos mais calmos. 

 Agradecimentos ao Sr. Fausto pela boa gestão do cevadouro e Sr. Micas por se 
revelar tão destemido na busca, que para mim teria ficado para o outro dia com mais 
segurança. 

Uma vez mais os meus agradecimentos ao Sr. Fausto e Sr. Micas por este bom 
momento cheio de emoções fortes. 

E como o relato já vai muito longo aqui ficam as fotos. 

Um abraço e boas caçadas deste camarada António Oliveira. 



 

 



 

 

Aqui o Sr. Fausto, a pessoa que tornou possível este momento. 


