
Primeira noite de espera da lua de Maio de 2011 na Serra do Açor 
 

Improvisos e asneiras 
 

Dia 9 de Maio de 2011, segunda-feira, excepcionalmente foi dia de folga para mim. 
Apesar disso, acordei à hora habitual para cumprir os compromissos familiares mas a noite 
tinha sido mal dormida, por causa de uma incómoda dor de garganta, por isso ao meio-dia 
estirei-me no sofá. Resolvi trincar qualquer coisa enquanto via o noticiário. Depois do 
almocito, no meio de uma bebedeira de sono, estou a falar ao telefone com o meu amigo 
Albino e gestor da ZCM do Açor, que apercebendo-se da minha moleza insiste: 
- Então? Vens? Anda lá, põe-te a andar! Vem mais cedo! 
- Epa ainda é muuuito cedo… mas OK eu vou arrancar lá por volta das 16 ou 17h. 
- Anda lá! Vem mais cedo! 
- Tá bem, vou ver … 
Fico ali a bocejar e resolvo fazer um café. Coloco a cafeteira ao lume e vou até ao sofá. 
(asneira n.º1) Acordo uma hora depois com um cheiro a queimado. Foram uns segundos de 
pânico mas felizmente o alumínio da cafeteira aguentou-se bem! Claro está que as borrachas e 
o café, carbonizaram. «OK, tudo controlado, mas não há café! Não há problema, passo pelo 
serviço antes de seguir viagem e bebo um cafezinho...» Chego à máquina do café às 17h mas 
conversa puxa conversa e às 18h ainda não tinha arrancado! Arranco finalmente muito mais 
tarde do que o previsto. (Raios partam estas cascata de atrasos! Quando posso chegar mais 
cedo é quando me atraso mais!) Fiz a viagem queimando mais gasóleo do que o necessário e 
finalmente chego ao ponto de encontro já em cima da hora de ir para os cevadouros. Ainda há 
um sorteio para fazer porque há cevadouros "mais quentes" e um em particular, onde o Micas 
acredita que vai aparecer um javali. Calha-me esse sítio: o Cruzeiro. «Mijado!» - rosna o 
Micas! Insisto em trocar com o Albino, pois ele ultimamente anda armado em espanta-
javalis… «Não!!! Sorte é sorte! Calhou-te a ti, vais TU! Se eu fosse para lá, o porco nem 
apareceria!». Bem, perante esta argumentação… lá arranco eu com o meu bolinhas. Cheguei ao 
terreno às 19:34 horas! Bela hora para tirar umas fotos e colocar toda a tralha no palanque.  
 

 



Depois destas desnecessárias corridas contra-relógio, finalmente estou junto ao palanque 
e relaxo. Parece que agora afinal tenho muuuuito tempo. Limpei o palanque, apapariquei tudo e 
rodeei-me dos meus confortos: a cadeirinha, a esponja, o cobertor, o cantil, a garrafa de gargalo 
grande ☺ ... Ao fim de muitas esperas nestes palanques, o processo de me acomodar já está 
ritualizado. Tiro as botas, embrulho-lhe em "tecidos silenciosos", coloco fita-cola aqui e ali 
para tapar frinchas e evitar circulação de ar, etc. e ali fico imóvel, mentalizado para o silêncio, 
procurando aquele “saber estar”. O palanque está localizado num cabeço e virado para o sol 
poente. O sol bate mesmo de frente, por isso, depois de colocar a besta já armada do lado de 
fora da estrutura, fecho a janela o mais que posso. Trata-se de um andaime ao qual ainda não 
cortámos a barra central! Para atirar com besta, as palhetas têm de ficar do lado de fora! 
Consequentemente, o centro de massa da besta fica completamente fora da estrutura. Se 
adormeço, a besta cai. Humm… resolvi improvisar: atei a corda de armar à coronha e a outra 
extremidade à coxa e ali ficou aquele T em equilíbrio, como um balancé! 
 

 
 
Com o sol já a sumir-se no horizonte ainda tenho tempo para tirar umas fotografias. Vejo 

o telefone a piscar, ainda era cedo, 20:30h, e resolvo atender. «Ei, estou numa espera, tenho de 
falar baixinho, bla bla bla “boa sorte” tchau!». Passam uns minutos… mas enquanto o sol cai, a 
luz de frente não é convidativa para vigiar o cevadouro. Estupidamente, resolvo ligar-me à net 
e ler as notícias... (asneira n.º 2) Enfim, podia estar em meditação Zen e em produtiva conversa 
comigo mesmo, como sempre faço, mas não, neste fim de tarde tinha de me armar em totó e 
"ligar-me à terra" para ler umas notícias pavorosas sobre um país chamado Portugal. Eram 21 h 
e enquanto lia agoniado as gordas do Público Online no ecrã do smartphone, algo surge dentro 
do meu campo de visão (A). No trilho de terra batida, feito pelo jipe que costuma levar milho 
até ao cevadouro, vem um javali com as suas cautelas. Dá uns passitos, pára, cheira, escuta. 
Avança mais e sonda o palanque procurando ouvir qualquer coisa (B). Eu estou no escuro, 
espreitando por uma janela de 50x70cm. Sempre a olhar para o animal, tento poisar o 
telemóvel sem fazer ruído. Acho que não fiz qualquer ruído mas ele fica como uma estátua à 
escuta a cerca de 10 metros do palanque. O sol já se pôs mas o horizonte está cheio de luz, 
vejo-o sem qualquer esforço. Se eu já estivesse pronto a disparar era agora o momento mas 
com o bicho àquela distância... destrancar a besta e ligar o retículo, além de inclinar a besta 



para ele, iria denunciar a minha presença precisamente no momento em que ele procurava 
saber se estava ali alguém. Esperei e observei... Por largos momentos pensei hesitante se estava 
na presença de um javali esperto e algo ousado ou apenas excessivamente confiante, 
inexperiente e incauto. Por um lado andava a descoberto fora da segurança da vegetação, por 
outro lado veio direito ao palanque inspeccionar (B). Não fez uma ronda de 360 graus, 
contentou-se com uma sondagem de ouvidos e nariz mesmo de frente para mim e depois foi-se 
aproximando do cevadouro percorrendo um caminho sinuoso. O javali podia ir em linha recta 
até ao milho em meia dúzia de passos mas não… parecia que era cego e seguia um mapa 
mental com paredes virtuais, como que percorrendo um labirinto desenhado num papel e 
recusando-se a atalhar riscando por cima das linhas. Enfim, vendo e aprendendo! O certo é que 
parou no cevadouro mesmo na posição ideal (C). Ficou uns segundos à escuta e depois atacou 
o milho. À segunda bocada já eu ouvia aquela música trituradora. Ligo o retículo e destranco 
confortavelmente a besta. Aponto sem pressas e disparo. Plack!! Tsscheck! e por cima do dorso 
vejo uma mão cheia de faíscas. O javali fica imóvel. Pára de roer e no momento seguinte 
desanda, a passo, muito reticente, tentando perceber o que foi aquilo. Eu fiquei congelado!  

 
O bicho passa em frente ao palanque sempre devagar. Faz uma ronda, dá umas voltas 

para a minha direita e vai depois para a esquerda para uma mancha de mato (D). Perco-o de 
vista mas sei que ele está por ali e acredito que aquele ruído do disparo, abafado pelos 
silenciadores da besta 
(que foi kitada) e mal 
percebido porque ele 
estava a roer milho, 
não foi o suficiente 
para o pôr em fuga. 
Ele está desconfiado. 
Vem pelo mato e 
aparece novamente a 
descoberto. Nesse 
momento resolvo 
armar a besta mas a 
corda de armar está 
atada à coronha e à 
minha coxa; a besta 
está do lado de fora 
da estrutura e se me 
mexo para colocar a 
besta para dentro do palanque digo adeus à segunda hipótese de tiro. Eis que tenho uma ideia 
brilhante!!! Armar a besta de 200lbs só com dedos e braços com a coronha contra o peito. 
Resultará? Puxo com a coronha cravada no peitoral direito e (asneira n.º 3 mas da grossa) algo 
cede sob a pressão superior a 80Kg aplicada numa reduzida área de costelas e músculo. «Larga 
que já estragaste!» Nesse momento o javali está ali em baixo a 7 metros tentando perceber que 
drama se desenrola dentro daquela casota de ferro e lona (E). Numa fúria de dor e adrenalina 
coloco a coronha centrada sobre o esterno (a coisa podia ter dado p’ró torto) e consigo armar a 
besta ouvindo-se apenas aquele click do mecanismo. O bicho ouve e fica intrigado. E eu só lhe 
dizia mentalmente: espera mais uns segundos que ainda falta colocar o virote. Quando já vou 
com a ponta do virote do lado de fora do palanque o animal desanda calmamente. Coloco o 
virote, destranco e começo a segui-lo mas ele sempre a afastar-se. «Raios! Estavas mesmo a 
jeito!» Foi dar mais uma volta e colocou-se atrás de um pequeno sobreiro (visível na foto) onde 
durante uma pequena eternidade ficou parado à escuta (F). Só lhe via o traseiro mas «Nem 
pensar atirar através da folhagem, já basta de asneiras por hoje!» Finalmente avança. E aí vai 
ele num ciclo de “pára, escuta, avança” fazendo a mesma rota em zigue-zagues e aterrando no 
cevadouro como da primeira vez (G). E toca de roer milho! Pensei logo: «Já vi este filme… e 
da outra vez falhei o segundo tiro! Ai que se isto acontece outra vez vou ser coroado de 



merda.» Lá tive um momento de coragem e lucidez: resolvi levantar ligeiramente a besta ainda 
atada à minha coxa direita, centrei bem a mira no vulto e atirei desapoiado. Plack! 
SheFlocTcheck! (linguagem sofisticada!). O javali sai a correr e parece-me que desta vez 
provou o aço (H). Expiro de alívio… mas quando inspiro, aiiiiii a minha caixa torácica… Bem, 
agora aguenta! Eram 21:12h. Arrumei logo a tralha e calcei as botas. Desci o palanque e fui ver 
o cevadouro. Encontrei de imediato os 2 virotes um ao lado do outro. O primeiro que fez 
faíscas, mergulhou nas pedrinhas junto ao tronco do pequeno pinheiro.  

 

 
 
O segundo, que estava a dois palmos, tinha sangue e gordura. As dúvidas existenciais 

assaltaram-me logo: «E se foi um raspão por baixo?». Na estrada ao lado vejo imediatamente 
umas chapadas de sangue. É bom sinal! Às 21:20h resolvo estragar a espera ao meu amigo 
Albino. Ele atende:  
- «Mataste outro, grande leiteiro?» 
- Parece-me que sim! O rasto de sangue logo à saída do cevadouro é prometedor! Este porco 
era para ti … 
Enquanto esperava pelo meu amigo, arrumei a tralha toda no carro e preparei-me para a busca. 
À medida que o efeito da adrenalina passava, o peito começa a doer-me forte e feio. Ele chega 
e pára o jipe a escassos metros de cevadouro. Pouco depois ouvimos um ronco e uns grunhidos 
dentro da mancha de mato a cerca de 30 metros do cevadouro. O Albino esfrega as mãos de 
contente e diz: 
- «Está a dar o berro! Está aqui mesmo ao lado! Isto vai ser fácil! Ahhh caçador!!!». 
- Huumm, fácil? Não sei! Vamos dar tempo! Pode ainda estar vivo! Ainda é cedo! 
Nesse momento veio-me à memória aquela longa noite de peripécias atrás de um javali por 
matos nunca dantes navegados, que foi flechado pelo Archer naquele mesmo cevadouro. Esse 
javali foi atingido nas tripas e 2 horas depois fugia moribundo à nossa frente deixando para trás 
secções de intestino com lombrigas a contorcerem-se. Morreu dentro daquele denso matagal e 
foi roubado. 

Eu já estava artilhado com luvas, casaco e machete para enfrentar a luta com os tojos mas 
depois de 30 metros de rasto no qual encontrámos 3 grandes poças de sangue, não encontrámos 



mais nada. O animal passou por um trilho e deixou sangue no centro mas pouco se via na 
vegetação lateral. A última marca que tínhamos era uma magnífica poça de sangue e depois 
disso nem um pinguinho. «Que estranho! Os porcos afinal voam? Foi evacuado para os HUC 
de helicóptero?» Seguimos os trilhos abertos no mato, voltámos para trás e nada. Começámos 
uma busca em círculos mas nada! 
- Parece impossível! O animal tem de estar aqui dentro deste denso matagal de tojos… mas 
como raio é possível entrar nos tojos sem deixar sangue de lado?  
Comecei a calcar mato na esperança de o pisar. Já andávamos ali às voltas há quase uma hora. 
Entretanto, sniff, sniff… 
- Ó Albino, cheira-me aqui a porco! 
O meu amigo abeira-se e fareja. 
- Nah! Não me cheira a nada! 
Eu snifo novamente e inclinando-me para ele: 
- Ah … és tu! que “cheiras mal”… he he!  
Momento de descontracção e ele desliga a lanterna. Dou mais um passo e insisto: 
- Olha que me cheira mesmo! 
Ele liga a lanterna e… 
- Oh pois claro que te cheira! Está aqui mesmo à nossa frente! - disse ele, apontando com a 
lanterna para uma mancha mais regular no meio do mato que correspondia ao tronco do 
animal. Fantástico! O bicho estava de tal modo enfiado naquele denso matagal de tojos que era 
muito difícil distingui-lo. Estava a escassos metros da última poça de sangue mas na aflição 
derradeira, furou o mato por baixo e com os estretores afundou-se e fez cair sobre si uma chuva 
de tojos secos, ficando perfeitamente camuflado (que pena não ter fotografado). 

 
Arrastei-o a custo para terreno limpo e fizemos as fotografias da praxe. Era um macho 

com 40 e tal quilos. O javali estava junto daquelas gramíneas altas (à esquerda na foto) quando 
foi trespassado. As primeiras marcas de sangue estavam precisamente no local onde ele 
repousa na fotografia. O tiro foi baixo mas simplesmente golpeou o coração e o fígado! Os 
pulmões estavam intactos. Sorte?! Talvez! Mas às vezes a intenção também conta e aquele 
segundo virote ía tão carregado de intenção para boa cobrança que o tiro até saiu baixo! ☺  

 



Muito me azucrinou o Micas enquanto esfolávamos o animal!  
- Anda aqui um gajo a tratar javalis para vir aqui este leiteiro matá-lo e com um tiro 

destes! 
AC - Que tem o tiro? O tiro foi bom! ☺ O javali está aqui não está?! Mas este javali 

deveria ter sido p’ra ti, Albino! 
Albino – Não penses assim A.C., meu amigo… 
 
O Albino o “espanta-caça”, o Micas o “tratador rezingão” que há muito não cobra e o 

A.C. o desajeitado leiteiro… Que personagens! Nós 3 na galhofa a amanhar o javali à porta 
daquele barracão com a lua ao fundo, seria uma boa maneira de acabar esta história, se eu 
tivesse jeito para a banda desenhada. Entre bons companheiros, a alegria de um é a felicidade 
dos outros. Eu e o Micas, o incansável cevador, repartimos aquela bela carne. (o “espanta-
caça”, perante um javali amanhado, afirma gostar mais de peixe …) 

 
No dia seguinte, sofrendo de terríveis dores na caixa torácica jantei uns magníficos bifes 

do lombo deste javalizinho, grelhados na chapa, e confortei-me pensando: se tivesse falhado o 
segundo tiro, isto ainda me doía mais! 
 
Abraços e esqueçam a técnica que inventei para armar a besta! 
 
A.C. 


