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Nesta última semana de Agosto e encontrando-me de férias, peguei na família 
e juntamente com o nosso companheiro de caça Hélder Bento e sua respectiva 
família, rumámos à Serra do Açor. 
 
Já esperávamos pelo menos passar três dias de relax, mas como o bichinho da 
caça está sempre presente surgiu a oportunidade de realizar umas esperas 
para controlo de efectivos. 
 
Apesar de não ser período de lua, a direcção da zona caça municipal do Açor 
passa credencial para controlo de efectivos, no sentido de reduzir os estragos 
nas culturas provocados pelos javalis. 
 
Chegados a Côja no Sábado, reunimos com o Sr. Fausto para formalizar toda a 
documentação necessária e estávamos prontos para a acção. 
  
Na primeira espera fui para a Mourísia e não ouvi nada, alem do concerto do 
Quim Barreiros que actuava ali numa terriola perto. 
 
No domingo de manhã a tropa foi tratar dos cevadouros junto das culturas e 
aproveitar para conhecer melhor a zona, que por sinal é muito bonita, com 
umas paisagens magníficas. 
 
Na segunda noite estava cheio de esperança que a sorte iria mudar e desta 
vez fui para outro local, conhecido como Luadas. 
O Hélder tinha estado nesse sítio na noite anterior e tinha lá passado um porco 
que não deu hipótese de tiro. 
Mas isto da caça não é como queremos e mais uma vez vim para casa sem ver 
ou ouvir nada. 
 
No último dia tivemos a companhia do nosso companheiro Adamo, pois 
também ele vinha tentar a sua sorte. Escolhemos os locais e lá fomos nós. 
O Adamo foi para o milheiral do Ti Miguel, mais pormenores da caçada ele que 
os relate pois tem matéria para isso. 
 
O Hélder foi para o local onde tinha estado na noite anterior e estava cheio de 
fezada. Infelizmente os porcos não entraram. 
 
Eu por volta das 21H00 comecei a ouvir um porco a tomar ares no meu lado 
esquerdo. 
Andou por ali 5 minutos e depois deixei de o ouvir. 
Pensei que o porco me tinha sentido, mas o vento era bom, enfim…que falta de 
sorte a minha.  
Passa o tempo e nada, nem uma aragem apesar de estar numa das partes 
mais altas da serra. 
Pelas 22H00, começo a ouvir grunhidos e pedras a rolar, era a cavalaria a 
descer por um aceiro.  
 



A noite estava escura como o breu e não dava para ver silhuetas ou o quer que 
fosse, sabia que pelo menos um dos javalis já se encontrava a comer as nozes 
que lá tínhamos colocado. 
É sempre uma mais-valia nas noites mais escuras utilizar algo que seja 
perfeitamente audível quando está a ser partido ou mastigado. 
 
Lentamente fui pegando na besta e preparei-me. 
Como estávamos autorizados a utilizar luz artificial, liguei a lanterna e dei-lhe 
com um flash de luz. 
 
Estava totalmente atravessado e nem pestanejou, estava entretido a deliciar-se 
com o milho. 
 
Volto a ligar a luz, ponto vermelho na espádua e vou lentamente pressionando 
o gatilho. 
O disparo é efectuado e oiço aquele som característico, como se o virotão 
tivesse batido num tambor. 
 
O porco sai a correr e entra no pinhal ao lado, eu com os ouvidos bem abertos 
tentava identificar todos os ruídos e depois fez-se silêncio. 
 
Troco SMS com os restantes caçadores, deixo passar um bocado e dou início 
ao pisteio. 
O virotão estava perto do sítio onde estava o porco, completamente cheio de 
sangue, o rasto foi fácil de seguir no chão e no mato e o animal encontrava-se 
morto dentro do pinhal a cerca de 15 metros donde tinha sido atirado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas ainda não acabou…. 
 
Chegados a casa, as tropas vão jantar e comemorar o aniversário do nosso 
amigo Hélder, findo o qual se deu inicio ao desmanche do javali. 
Era o dia de estrear as minhas facas (home made) e não podia estar mais 
satisfeito. 
Realmente cortam que é um espectáculo mas o entusiasmo foi tal que resolvi 
(sem querer claro) testar também na mão. 
Resultado da história foi uma visita forçada aos Hospitais da Universidade de 
Coimbra e 6 pontos no polegar. 
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