
Os dois porquinhos 
 

25 a 27 de Junho de 2010 

 
Foi um fim-de-semana bem passado. Para mim talvez pudesse ser um niquinho melhor ou, bem 

vistas as coisas, excedeu todas minhas expectativas! O meu primo Elísio acompanhou-me na viagem. 
Tantas vezes lhe falei da herdade e do 1GCABP que lhe despertei a curiosidade. Ele não caça com arco, 
por isso, em conversa com o gestor da ZCT, combinámos que ele iria com arma de fogo, caçar na ZCT 
anexa, fora da área reservada à caça com arco e besta. 
 

Chegados à herdade, preparámos as coisas e fez-se o sorteio. Eu ultimamente sou um felizardo: com 
ou sem sorteio, calha-me sempre um «bico da herdade»... (Eu gosto!) Desta vez, porque eu tinha a 
incumbência de levar o caçador visitante a terreno desconhecido, fiquei naquele palanque junto à vedação. 
Deixei o meu primo no terreno e às 20:20 estabeleci-me no palanque. Ainda com boa luz, surge uma rola, 
depois entram e saiem 4 gaios. Entra um coelho que se aninha no meio das pedras e fica ali 
demoradamente a roer milho! Passado um bocado, regressam os gaios em algazarra e correm o coelho. A 
luz subitamente desmaia no cevadouro e fico cego durante largos segundos, sempre que ouso olhar o 
horizonte ainda luminoso. Esse momento do crepúsculo, com aquela transição de luz, é crítico. Naquele 
lusco-fusco ainda consegui ver outro coelho a entrar no recinto. No sobreiro, por cima da minha cabeça, 
um insecto começa a produzir um ruído irritante. Só ouço grilos e aquele ruído, menos estridente do que 
de uma cigarra mas ainda assim, irritante. Às 21:36 comecei a ouvir desalmados grunhidos a escassos 
metros do palanque e em rápida aproximação. Pensei: Huuumm, com a sorte que eu tenho será apenas isto 
e vão passar ao lado! 

Céptico mas como se fosse a milésima vez que tivesse javalis a chegar ao cevadouro (foi a 
primeira), coloquei a besta a postos e aguardei sem qualquer perturbação de ritmo cardíaco. Dois minutos 
de grunhidos contínuos e estalos de paus a partir, entram no cevadouro sem cerimónia. Começam 
imediatamente a roer milho de forma tão ruidosa que fiquei estupefacto. Percebi que eram dois e pequenos 
mas naquele momento crítico em que finda a luz do dia, já não os conseguia destrinçar, nem sequer 
adivinhar os contornos! E a mira 3 red dot não ajudou nada... Farto de dar murros nos olhos e depois de 
quase ensurdecer com aquelas duas mós a trabalhar, desisti e decidi tentar vê-los com a minha lanternazita 
de dínamo. Baah!! Parecia haver uma cortina de partículas no ar que funcionava como nevoeiro: não vi 
nada! Apenas por breve instantes e depois de me esticar todo, consegui vislumbrar-lhes o lombo porque os 
dois jovens javalis estavam com a cabeça enfiada no monte de pedras, muito confiantes e consoladamente 
a moer milho de “olhos fechados”: não se assustaram com a luz, nem arredaram pé até estarem saciados. 
Depois de 15 ou 20 minutos a fazer farinha de milho, lá se foram embora na mesma direcção e a 
grunhirem um com o outro. Enfim, após 17 noites de espera, foi agradável finalmente ter javalis no 
cevadouro. Regressei à casa com o meu primo e depois das habituais perguntas, fiquei a saber que o 
Marco também teve porquinhos no cevadouro mas, tal como eu, não os conseguiu ver... Concluímos que 
os cevadouros deveriam ter ligação à rede eléctrica para alimentar holofotes, minibar, portátil com acesso 
à net, etc… 

Já depois da meia-noite começámos a partir lenha e fizemos uma grelhada para a ceia. Juntou-se 
uma malta porreira: eu, o meu primo, o Pedro, o Marco, o Augusto, o Paulo A, o Hélder, o José, o Tiago e 
família, o gestor e companhia. Finalmente às 3:30, eu, o Paulo e o Augusto estávamos numa das cabanas 
em grande galhofa e a tentar adormecer... Tínhamos o treino com as codornizes marcado para as 6:30... 
Ui!! Para arrancar a malta da cama, teve de ser a ferros! Aliás, o Paulo não arrancou. Disse pró Augusto: 
«Eu pago para não ir às codornizes!» e mergulhou o nariz na almofada. Lá fomos nós às codornizes! Eu ia 
“só naquela da palhaçada” mas afinal a brincadeira foi um sucesso. O trabalho dos cães é admirável. As 
pontas para aves, feitas pelo Sérgio, são um mimo de robustez e de eficácia. O Marco, o Sérgio e eu 
atinámos com aquilo. Foi instrutivo observar o abate das codornizes em pleno voo com aqueles trevos 



metálicos. Aquilo é devastador. Até o meu primo que nunca tinha visto um arco, afundou duas. Foi uma 
experiencia nova e um belo exercício! Creio que todos apreciaram. 
 

Depois do almoço e de muitas piadas, o Augusto fez mais uma negociata comigo e desta vez levei a 
besta artilhada com uma mira de retículo iluminado, etc.. Às 20h eu e o meu primo arrancámos para os 
mesmos locais da noite anterior. Às 20:58, ainda com uma bela luz diurna, estava eu a aquecer cadeira e a 
olhar a zona envolvente, quando observo, através de umas ramadas, um movimento. Pensei que era um 
coelho que vinha para me manter entretido. Apontei a besta e fiquei a observar através da óptica… MAS, 
desta vez, em absoluto silencio, eis que vejo os dois porquinhos entrando no cevadouro. Aleluia! - pensei! 
Oh visão! Que lindos e jeitosos!!! São jovens farropos! - observei - mas logo pensei: Eu não quero saber 
de tretas pseudo-venatórias: um homem é um homem, (um fio é um fio) e um leitão é um jantar. Eis a 
minha oportunidade de estreia num destes desmamados tresmalhados... Os dois começaram a dar 
empurrões nas pedras e a comer alguns grãos dispersos. Por momentos alinharam-se com o virote mas não 
paravam quietos. Temi que me topassem ou que a luz se fosse de um momento para o outro. Decidi que 
assim que tivesse um a jeito, dispararia. Assim foi! A sensivelmente 30 metros, um deles ficou 
posicionado de lado para mim e convictamente disparei... Fugiu um para cada lado. Esperei! Ouvi dois 
roncos espaçados e meio gemidos e fiquei na incerteza. Resolvi ir procurar o virote para tirar as dúvidas. 
Não o encontrei… e isto apesar das circunstâncias do terreno fazerem prever que não estaria longe. 
Esperei até às 23:30 pois não queria estragar a caçada a ninguém.  
 

Já na casa, depois do “briefing informativo” e dos sábios prognósticos do Helder... decidimos ir até 
ao local e andámos em frustradas peripécias naquela brenha de paus e estevas... Coitado do gestor e dos 
restantes companheiros, levei-os numa caça aos gambozinos! Lá andámos a farejar mas nem virote nem 
pinguinha de sangue. Nada! «Falhaste!», «Falhaste!», «Falhaste!» 

Às duas da matina regressámos à casa e a ceia foi javali grelhado em prato guarnecido com alface, 
pepino e ananás e regado com um tinto, rico em taninos, proveniente de duas premiadas safras do meu 
primo. Pela manhã, depois de digerir a ceia mas não o falhanço, fui até ao cevadouro para ver se 
encontrava o virote. Reproduzi o tiro! A mira estava correcta! Esgravatei o solo e finalmente apareceu o 
virote mas… sem pinga de sangue. Interessava-me não uma desculpa mas uma razão plausível para o 
falhanço. Aquela mira óptica foi uma estreia que experimentei com sucesso durante aquela tarde… não me 
parece que fosse por aí. A única coisa diferente que fiz foi atirar com os cotovelos apoiados nos joelhos; 
por causa dos largos minutos que esperei sustentando em braços o peso da besta, acabei por apoiar os 
cotovelos nos joelhos. Teoricamente isso estabilizaria. Na prática, não sei, porque nunca faço isso. 
Ansiedade? Alguma mas nada de coração pela boca! Excesso de confiança? Isso sim, confesso que já me 
imaginava a assar o javali. Enfim, como costumo dizer: «Falhar é fácil!» e se fosse fácil cobrar um javali, 
rapidamente este interesse e esta paixão, de passar uma noite ao luar, se extinguiria. 
 

Em paz, deixei o cevadouro. E logo a seguir, para o repouso ser total, parti o virote numas estevas. 
Não sou supersticioso mas não gosto de consumir tempo com “aquelas suspeitas”… 

Depois de uma boa e transpirada caminhada de regresso à casa, eu e o meu primo, bebemos mais 
um café daquela "must have" Krups Dolce Gusto e rumámos a Coimbra sempre em animada conversa. 

 
Foi, de facto, um fim-de-semana em cheio: muita camaradagem, galhofa, diversão, aprendizagem, 

etc… Já anseio pela próxima oportunidade! 
 
Um abraço e até à próxima lua! 
 
AC 


