
NOITES FRIAS 
 
Mesmo com o frio que está, uma espera vale sempre a pena. Gozamos a 
quietude da noite, um luar fantástico, e deliciamo-nos com todos os sons que 
caracterizam as esperas invernais.  
A noite de ontem, sexta-feira dia 3, seria mais uma, igual a tantas, se não fosse 
o frio intenso a morder-nos o corpo, e a roubar-nos o ânimo. 
Para nos dar força, valeram as fotos do dia anterior, tiradas automaticamente 
às 18h30m, no posto do Bilbao: 3 valentes javalis tinham-se refastelado com 
todo o milho – nem um bago ficou – e ainda atacaram um pouco do trigo antigo 
que já lá estava desprezado há mais de quinze dias (não trouxemos o cartão 
de memória, logo que o tenha publico as fotos). 
Tendo em conta esta situação, resolvi não ficar no meu abrigo e retirá-lo do 
local, pois o mesmo não tem sido visitado; fiquei ainda com a sensação de 
estar a travar um pouco a entrada dos javardos. 
O Pedro ficou no seu local habitual, junto a um lameiro que é visitado todas as 
noites, com árvores onde a lama se acumula num círculo no chão, ao escorrer 
do tronco e do corpo dos animais.  
Eu optei por guardar a entrada alternativa dos porcos que frequentam o posto 
do Bilbao, junto a uma vinha com zonas muito “lavradas de fresco”. 
Tínhamos combinado, (prudência meteorológica...) acabar a espera cedo; esta 
sexta-feira seria mais uma jornada preparatória para as noites mais amenas a 
partir de domingo, verificando postos e colocando milho nos mais frequentados. 
Às cinco e meia, já lá estava no meu poiso; sentei-me na minha cadeira num 
pequeno outeiro sobranceiro à vinha, mais ou menos resguardado de ventos.  
Mesmo que não entrasse nada, não fazia mal: tinha roupa a testar, uma 
lanterna nova para experimentar, e estava curioso em relação ao movimento 
dos javalis e respectivas horas na parte sul da quinta, movimento esse sempre 
assinalado pelo latir nervoso dos cães da vizinhança. 
O frio começou a atacar a partir das seis e meia, principalmente as mãos; 
sólido, a sugar as calorias, a entrar à socapa por cada fresta da vestimenta. As 
pernas estavam protegidas pela manta do chinês, e o corpo e cabeça também 
se mantiveram relativamente quentes, graças a camadas extra de polar 
(resultou). 
No posto do Bilbao, alguma animação: primeiro a visita de dois saca-rabos, de 
dia, e logo a seguir veio a acção, quando um ginete capturou um passarinho 
que se entretinha a debicar o trigo, isto tudo nas barbas do nosso amigo... 
faltou a câmara de vídeo. 
Ainda lhe apareceu outro ginete, mais tarde, a seguir a pista do seu colega 
caçador, mas mais nada. 
É interessante como os nossos cevadouros “mexem” com a vida no 
local...Tem-nos acontecido atrair uma série de animais, além dos cobiçados, 
todos na mira da comida farta, e com predadores que lhes seguem o rasto. 
Tenho assistido a algumas cenas espectaculares, como as corujas do mato 
atrás dos ratinhos; raposas, martas e ginetes a espreitarem a rataria, 
passarada, coelhos, etc. 
É isto que nos anima quando eles não aparecem. 
Mas ontem, pelo meu lado, nada se mexeu, e o frio atacava cada vez mais. As 
corujas do mato iam piando, sem se mostrarem assustadas; o bosque não 



bulia com nenhum som, e nem os coelhos se deixavam ver, à luz daquela 
magnífica lua. 
Lá em cima, no lameiro, o frio era corrido a vento, e o nosso amigo Pedro foi 
obrigado a “recolher” às sete e meia...nem de longe nem de perto apareceu 
fosse o que fosse. 
Em resumo, porcos, nada, até às oito e meia, hora da reunião.  
Seria do frio? Seria do movimento menos habitual de alguns carros no monte? 
Nada de desânimo.  
Vamos voltar na próxima terça-feira, já estará menos agreste, e já se poderão 
verificar os resultados do que deixámos preparado, com muito cuidado. E essa 
noite será de espera mais prolongada. Ou isso, ou fazemos a madrugada. 
Por mim, a noite de ontem valeu a pena. A lanterna é boa, a roupa provou. Vou 
fazer um poncho com outra manta, vai ser o retoque final na véstia, sem me 
“enchouriçar” demasiado, e ajuda a manter as mãos quentes. 
É preciso insistir, e por muito incómodo que seja... até gostamos das noites 
frias... 


