
Relato de não-caça; lua de Dezembro de 2011-12-22 

Retrato de um azelha 

 

- Por amor de Deus, não me mates aquela fêmea!!! Insistiu o Sr. Jorge Pedro, gestor de caça da 
Herdade da Lagoalva  pela enésima vez naquela tarde soalheira lá prós lados de Alpiarça, antes 
de subirmos para a pickup.  

Pouco tempo antes, na Proflecha, Henrique Jourdan e eu arrumávamos a parafernália arqueira 
na bagageira do carro do meu companheiro da caça. Durante a curta viagem, falou-se  de 
arcos, flechas, bestas e virotões, porcos caçados e por caçar, “desta vez é que é”, “da outra vez 
é que foi…”, e da outra que…, enfim, a moral estava nos píncaros e a vontade de caçar era 
muita. A Herdade da Lagoalva não era para nós um local desconhecido, tínhamos lá estado em 
Novembro, com o Sr. Augusto e o Nuno Ramalho. O espaço, bonito e bem cuidado, não deixou 
margens para dúvidas, o Sr. Jorge Pedro dedica-se de corpo e alma aos cevadouros e 
palanques e o resultado desse esforço é visível no momento em que observamos as imensas 
pegadas dos porcos nas imediações dos cevadouros. Nessa noite, em Novembro, o Sr. Augusto 
foi visitado por um sem-número de suínos e o Sr. Henrique trouxe um para casa. Em suma, o 
sítio promete e nós sabíamo-lo! 

Devidamente trajados para o evento e armados até aos dentes, estamos prontos! O gestor, na 
companhia de um carabineiro, dá as directrizes finais e ala que se faz tarde para cima da 
carrinha.  

- O Sr. Henrique fica naquele onde ficou o Sr. Augusto, na lua anterior, pode ser? Pergunta 
Jorge Pedro. Ambos concordámos mas aqui me confesso, pensei: - Bolas, depois da descrição 
do Sr. Augusto, do palanque, do cevadouro, da quantidade imensa de javalis que o foram 
visitar, imaginei-me lá no alto, no mesmo sítio, a contas com uma “centúria” de porcos 
famintos, logo ali, à mercê da minha flecha. Não faz mal, pensei, na caça não há certezas. 
Ficarei contente com a sorte que me calhar. 

Lá fomos, por fim, cada um para o seu abrigo, não sem antes o Sr. Jorge Pedro referir que, no 
cevadouro que me calhou, aparecem todas as noites sem excepção, uma marrã enorme, duas 
fêmeas médias e uma prole de micro javalizinhos com pouca idade. Esta é a família sobre a 
qual eu não podia atirar, explicou, com visível sofrimento, o Sr. Jorge Pedro. – Não o farei! 
Disse-lhe. Pareceu-me que ficou mais descansado… 



O abrigo de lona foi colocado sobre uma estrutura de madeira a cerca de metro e meio do 
chão à distância de 24 metros do cevadouro, que era, em simultâneo, restaurante e zona de 
massagens lombares, porque o milho foi posto junto à árvore onde os sus scrofa esfregam o 
lombo. Dentro do abrigo, o meu campo de visão era composto pelo cevadouro em primeiro 
plano, seguido de duas árvores a 40 mts, ligeiramente à direita, uma zona limpa com erva 
rasteira que se estende por cerca de 100 mts e por fim uma série de sobreiros que antecedem 
a estrada e a vedação que define o final da Herdade a cerca de 200 mts, creio. À esquerda do 
cevadouro encontra-se mais uma limpa, com pequenos arbustos, rasteiros, distribuídos de 
forma aleatória. À minha direita, a escassos metros, a rede delimitadora da propriedade. 

Terminado o ritual de preparação, com a besta armada e colocada no tripé, dou início oficial à 
minha espera. Confortável, mascarado de ninja, deleito-me com a observação da natureza ao 
meu redor e, como sempre, momentos depois de ali estar no sossego do campo, digo para os 
botões da camisa: - Se isto terminasse agora, já tinha valido a pena! 

Rápido como uma flecha, passa um coelho a uns quarenta metros do meu sítio. Nem pára para 
cumprimentar, o malcriado. Ao longe o tilintar das ovelhas entrecortado pelos mugidos das 
vacas, algures, para lá de onde consigo enxergar. Na quinta ao lado, seriam umas 18:30, inicia-
se o que creio ter sido um jogo de futebol amigável. Ouviam-se gritos de vitória, sons surdos e 
abafados de quem pontapeia uma bola de cauchu pouco cheia, e urros de desagrado, seguidos 
de assobios estridentes. 

Novamente, dirigindo-me à plateia composta pelos meus botões, blasfemei, oferecendo à 
sorte malvada que me calhou, raios e coriscos de toda a espécie e feitio: - #=da-$$&!!! Com 
esta barulheira não haverá bicho que por aqui se aviste!!! Algum tempo depois, talvez meia 
hora, termina o jogo e a barafunda dá lugar ao silêncio. Este vosso amigo esperista confia que, 
naquele momento, o Deus dos caçadores existe e entrou ao serviço, fazendo o seu trabalho. 
“MIN-TI-RA !!! “, após o jogo da bola, a malta da quinta ao lado iniciou uma festança com 
musica de baile que só deve ter terminado 3 semanas depois. O barulho era ensurdecedor. O 
ritmo frenético fazia-se ouvir a larga distância, julgo ter visto na penumbra, de pé, um jovem 
javali com as patas no ar a estalar os cascos ao ritmo da música. Bom… talvez tenha feito 
confusão com uma pernada duma azinheira que abanava com a brisa, junto ao chão. 

Oito e meia da noite, a cerca de oitenta metros à minha frente, na erva rasteira, vindo da 
minha esquerda, corre a bom correr um javali de aspecto jovem com cerca de 40/50 kilitos.  

-Iuuuuhhhuuu!!!- Gritei para dentro. Ei-los! Afinal sempre apareceram! E que contente eu 
estava! Dentro de segundos o bicho estaria a comer o milho a 24 metros de mim! – Falso! 
Fiquei petrificado durante imenso tempo a ouvi-lo a comer a alguns metros dali. Talvez uma 
hora depois, ainda debaixo da barulheira provocada pelos vizinhos festivaleiros, pareceu-me 
ouvir um ronco, ao longe. Nesse instante vindos da direita, a famosa marrã, imensa, 
acompanhada de perto por cerca de 10 bácoros com alguns dias de existência trazendo no seu 
encalço duas fêmeas ainda jovens. Todo este circo se dirigiu directo para dentro do milho. Foi 
um festim maior que o da vizinhança, roncos de bicho graúdo e roncos de bicho minorca, 
milho na trituradora, sopros em abundância e muita carne suína em movimento frenético. 
Afinal era verdade, cá estavam elas, tal e qual como o Sr. Jorge Pedro as tinha descrito. Estava 
fora de questão disparar sobre esta família e por essa razão resolvi acender a lanterna para os 



ver melhor. Assim que a liguei a porca dá um ronco e rapidamente havia porcos a fugir em 
todas as direcções, reagrupando a uns metros do cevadouro. Lanterna em off e regressam 
todos à comezaina. Esperei um bocadinho, liguei a lanterna, porcos por todo o lado, 
reagrupam na mesma base de operações, lanterna em off, todos na cantina novamente. Eu 
estava deliciado, parecia um jogo e nisto, entre acende e apaga da lanterna, pelo mesmo 
caminho das suas congéneres aparece o macho jovem que eu tinha visto a passar ao largo. 
Enfia-se no meio do milho e eu, que já me tinha esquecido de respirar, espreito pela mira com 
intenções de praticar o crime. Não consegui distinguir o bicho por entre os lombos dos 
familiares que jantavam à mesma mesa e, claro está, ligo a lanterna. Tal como acontecera 
antes, as fêmeas e os farropos correm desesperados e o macho, para meu espanto, continua a 
comer o milho, descontraído. Às tantas, de frente para mim, levanta a cabeça, olha na minha 
direcção e mastiga confiante de que o atirador é azelha. – Espectacular! – pensei, pareces o 
quadro da Mona lisa, assim sereno e  pronto para levares com a Mx3. Experimenta rodar um 
bocadito o flanco que eu digo-te. O bicho ouviu-me e fez como lhe foi pedido, ficou 
atravessado à minha frente e eu, estupidamente calmo, coloco o retículo no sitio do bicho, 
espremo o gatilho e… KABONG!!!  Lá vai ela, certeira com certeza!  

As fêmeas, aterrorizadas, parecia que tinham visto a faca do homem do talho e fugiram a 200. 
O macho, aparentemente atordoado, dá duas voltas e pára no mesmo sítio. - Vai tombar 
agora!- garanti a mim mesmo. Correu cerca de 5 metros e parou, vai tombar agora, repeti, 
parece zonzo, concluí. Mas não, afastou-se a trote intervalando roncos profundos com sopros 
até que, achava eu, tombou a uns 100 metros dali. Apontando a lanterna, parecia-me ele, lá ao 
longe, deitado. Claro que não cabia em mim de contente, carrego a arma ou não? Espero ou 
vou lá já? Não, diz o manual que devo esperar e assim fiz. Uma eternidade depois, lá fui em 
busca do sangue. Mas sangue, nem vê-lo. Virotão, nem sinal dele. – Raios, terei falhado o 
bicho? – Pensei eu, -Nahhh! O tiro era tão fácil, é impossível ter falhado! Vou ver do bicho! 

O bicho afinal era uma moita. Voltei para o abrigo. Coloquei outro virotão. A música cigana 
fazia-se sentir e a minha cabeça estava enorme de tanta azelhice. Cá dentro, rebobinei o filme 
e voltei a ver, vezes sem conta. Quanto mais recordava o lance, mais me parecia que poderia 
ter falhado. Por fim concluí que inexplicavelmente falhei o tiro. Resignei-me e mantive-me 
quieto até à hora da chegada da minha boleia. Ainda mandei, à laia de desabafo, uma 
mensagem ao Sr. Henrique a contar o sucedido, de seguida, arrumei a tralha e fui procurar o 
virotão. Estava enterrado até ás penas. Não havia gordura, nem sangue ou pelos de porco lá 
agarrados. A espera termina quando oiço, ao longe, por entre o distinto “Djobi Djoba”  dos 
Gipsy Kings, a  chegada da pickup do Sr. Jorge Pedro. 

Do meu ponto de vista: Má colocação da arma à cara e excesso de confiança. 

Do ponto de vista do porco: Dia de sorte, caçador taralhoco, noite animada com muita música 
e emoção. 

Desejo a todos UM EXCELENTE NATAL!!! 

José Madureira 


