
29 de Agosto de 2011 na Serra do Açor 
 

Esperar javalis é passatempo! 
 
A serra do Açor é o local das infinitas peripécias - estou a pensar compilá-las em livro! 

ha ha ha! - e esta foi mais uma! 
Fui a esta espera mais pelo convívio. Tinha feito na zona 15 dias de férias em família e 

simultaneamente tinha tomado uma overdose de esperas em tree-stand e no chão, na orla de 
milheirais, mas nunca tive uma oportunidade de tiro, por isso, fui “na desportiva” gozar o meu 
último dia de férias. 

Eu fora co-responsável pela oportunidade de caça e convívio proporcionada aos dois 
companheiros do 1gcabp (Tiago e Helder) pela Associação de Caçadores da Serra do Açor no 
contexto da licença de correcção de densidade populacional, por isso, o que ansiávamos era 
obviamente um êxito! Durante a semana anterior tal desejo fora-nos negado pela sorte e não 
pudemos cumprir a nossa vontade de dar carne de javali àquelas gentes da serra que aturam os 
danos provocados pelos javalis e que nesta fase da espiga tenra, todas as noites, os tentam 
dissuadir a toque de testos de panela e apitos, e os enxotam à pedrada! 

A escolha dos locais, em rigor, estava feita! Cada um dos colegas tinha as suas crenças. 
Para mim qualquer coisa servia! Queria apenas esperar pelo resultado das esperas dos outros, 
portanto optei simplesmente pelo local mais perto e bom caminho, um local que já há dias não 
era visitado. Cheguei e sentei-me naquela onda de relaxar e de fazer tempo até que um dos 
companheiros "cheios de fé" cobrasse um porquinho para eu me ir juntar à festa! Apesar dessa 
falta de fé, efectuei todas as rotinas e verificações com a disciplina de menino bem-educado.  

«Olha que gaita: a pilha da iluminação do retículo deu o berro!» 
Esqueci-me daquilo ligado e esteve assim durante dois dias. E a pilha de backup, na 

mochila, afinal não era a mesma referencia… 
«Boa, AC!!! Hoje vai-te aparecer um javali e não tens retículo!» 
Para quem ia sem fé, face a esta contrariedade - para mim um prenúncio - comecei logo a 

acreditar!  
«Bem!...  Pode nem ser necessário, pois por ironia vai aparecer um javali ainda de dia!» 
O meu humor é profético! Eram 20:30, pleno dia, e eis que vejo um jovem macho javali, 

plantado no meio das ervas rasteiras, em silêncio. Nem me surpreendi! (entra o biólogo) E 
gozei a preciosa visibilidade do espécimen. Demoradas cautelas e voltinhas, coloca-se a jeito 
(acorda o predador que há em mim) e sem cerimónias disparei com convicção!  

O javali arranca a correr com a bandarilha! Assim que o vi a correr com o virote bem 
cravado... «Ai que foi tiro no osso! Omoplata!? Estou feito! Agora só um golpe de sorte!» 

Enfim... partiu o virote ao entrar num matagal denso ali ao lado. Deixou pouco rasto de 
sangue, como esperado! Após umas horas de busca infrutífera, desistimos e p'ra lá ficou o 
bicho com 10 cm de virote e ponta cravado!  

Entretanto o Tiago anuncia por SMS que atirou e cobrou uma porca.  
"Um já cá canta!"  
«Óptimo! Foi para isto que cá vim!» 
Depois da janta eu queria assistir ao desmanche, sentado e com um copo de tinto na mão 

pois o Tiago tinha apostado com o Fausto que esfolava e amanhava o bicho em 10 minutos, 
com as suas recém-manufacturadas naifas (home made, toscas mas catitas e bem afiadas). 

«10 minutos?!! Tra lá lá... Yah right!» 
Eu encharcado com a força de um bom vinho ainda fiz uns alteres com a porca para 

provar que não pesava 50 Kg (estaria a rondar por defeito os 40Kg) e depois de o Tiago 
esgalhar o polegar com o facalhão e ir curar o "dóidói" para Arganil, de onde o enviaram de 
ambulância para os Hospitais da Universidade de Coimbra, esfolei e amanhei aquele belo 
animal! Eu estava tão acelerado com tinto que devo ter esfolado e amanhado o bicho em tempo 



recorde com o meu canivete suíço extra-large! Muito provavelmente o grau estava a 
relativizar-me a apreciação da velocidade mas pareceu-me sinceramente que o Helder 
praticamente nem se mexeu: o langão, com a sua tradicional paz e descontracção! Bem, talvez 
eu esteja a ser injusto, porque ele afinal tinha a camera fotográfica na mão e ainda se 
encarregou de documentar fotograficamente a evisceração e análise forense! :) 

 
O golpe no dedo fez desmaiar o clima de festa. Paciência! Acontece aos melhores! Todos 

sabem que a actividade venatória está sujeita a estes e muitos outros tipos de acidentes. 
 
Às vezes, as contrariedades e os azares acabam por ser o preço a pagar por uma memória 

que fica para contar. 
 
Fica o desejo de rápida recuperação para o Tiago! 
 
Abraços 
 
AC 


