
Mais uma experiencia bem sucedida… 

 

A semana passada, no inicio da lua, fui dar uma volta pelo campo eram umas 23h e tal. 

Dentro das matas é impossível ver qualquer coisa de maneira que gosto de andar pelos 

prados e cearas pois os nossos amigos Sus scrofa, quando andam calmos, também 

preferem estes campos abertos e ricos em diversidade alimentícia. 

Lá ia eu todo lampeiro, de binóculos ao pescoço quando ao longe vejo uns torrões 

escuros com patas. Tinham de ter patas porque estavam a mexer! A situação era muito 

má em termos de vento, mas era ali que eles estavam e eu também não estava 

preocupado com muitas coisas. Estava a caçar de olho, sem qualquer tipo de arma 

portanto. Fui andando devagarinho pela estrada sabendo que mais metro menos 

metro eles me topariam. 

À medida que a distância foi encurtando os detalhes foram aparecendo e reconheci 

imediatamente o grupo. Era uma família que frequentemente me aparecia nas 

fotografias do cevadouro do Barro, uma porca boa com uma ninhada de listadinhos e 

mais 3 farropos. Comecei a montar as minhas ideias da vida desta família. Ora bem, 

vocês estão aqui, o cevadouro do barro está a uns 800 metros naquele cabeço, quase 

se vê daqui. A malta das motosserras andou a cortar hoje o dia todo aquela chapada 

onde se calhar vocês dormem e por isso desceram ao vale. Por outro lado a vala está 

muito suja e eu sei que também tem porcos!  

Estava eu perdido nestas deambulações pinsatórias quando uma golfada de ar mais 

violento me bateu na nuca. Quase dava para ver a erva a ser deitada pela brisa levando 

o meu cheiro ao órgão nasal da fêmea. A cabeça dela imediatamente se levantou, a 

crista cresceu e o rabo arqueou. Já está, pensei eu, foi para isto que Deus te deu essa 

penca. Três passinhos mais para dentro da brisa e lá confirmou que não estava ali bem, 

era altura de se porem a mexer. Um ronronar de alarme e num trote acelerado aí vão 

eles. Os listadinhos não sabem porque têm de se ir embora de maneira que vão 

chateados, ronnn ronnn ronnnn ronnn, tudo em filinha pirilau para não perder as 

nalgas da mãe de vista. 



 

Ontem decidi montar um cevadouro para fazer aproximações. Escolhi o local onde 

achei que eles passariam perto suficiente para lhes dar o cheirinho a milho. Confesso 

que montei aquilo mais como eu gostava que acontecesse e não como me parecia 

confortável para os porcos, mas enfim, experiência é isso mesmo. 

 

Estava em casa à lareira, que aqui faz frio, e pelas 22 h deu-me uma curiosidade 

enorme de ir bisbilhotar. A lua já estava ao serviço e a previsão do vento para aquela 

noite era de soprar de Este. Maravilha, era mesmo bom para me chegar a eles, caso lá 

estivessem. Artilhei-me todo de roupa, material no carro e lá vou eu. De luzes 

apagadas, como sempre gosto de andar nestas noites, cheguei-me aí a 1 km e larguei o 

carro. Gaita, o vento não está como devia. Quem te manda acreditar nas previsões 

feitas por uns sistemas americanos do outro lado do planeta?! Mas a malta tem de 

acreditar alguma coisa, não é! Pela estrada fui andando, sempre a parar para espreitar 

pelos binóculos para controlar as redondezas. É muito importante não sermos nós a 

ser apanhados desprevenidos, de maneira que controlar com os binóculos bastantes 



metros à frente é o grande segredo destas situações. E lá fui eu, passear, pois nunca 

estou à espera de que os bichos vão aos sítios que preparo pela primeira vez, logo na 

primeira noite.  

A uns 300 metros do sitio, saio da estrada e entro na ceara. A erva camufla o som dos 

passos, situação perfeita para andar, mas como ceara que é, não há pé de mato para 

me esconder. Miro pelos binóculos e…. nada! Não há torrões com pernas! Como não 

esperava que eles lá fossem também não fiquei desapontado. Fui devagar até lá, 

sempre com as pausas para controlar o terreno e, quando chego lá, nem um bago!!!! 

Fui direito à câmara queixinhas que lá tinha deixado para me contar uma história. 

Palavras para quê! Vejam as imagens… 

 

Lá está a família que encontrei a semana passada…. Mas esperem, a família cresceu! 



 

 



 

 



 

 

Não queria acreditar. Que afluência! Esfomeados dum raio, não podem ver um gajo 

largar uns baguitos querem logo alambazar-se! Se eu soubesse tinha vindo à festa mais 

cedo… 

Bem, vou passear mais um bocado! 

Num canteiro de arroz vejo um vulto. Sozinho?! Hummm, não és muito grande mas 

deves ser macho. Deixa lá ver se deixas a faena desenrolar. Quando dei por ele estava 

a 78 m. Arrozal = nada de mato e água! Vou pelo muro muito muito devagar. Acho que 

a certa altura fui ultrapassado por um caracol! O porco foçava e eu dava mais um 

passo, ele levantava a cabeça e eu parava. Nada de movimentos pronunciados e 

sempre à coca pelos binóculos. De vez em quando lá media a distância. Pensei: se 

passas para cá dos 35 m apanhas uma pica. 

Demorou uma hora para chegar dos 78 aos 57 m. Que emoção…. e que friooo!!!! Às 

tantas ele levanta a cabeça, dá uma fungadela e eu, estático que nem moita, olho 

pelos binóculos e vejo-o a olhar para outro lado que não para mim. Ergueu o rabito e 



lá vai ele…. para longe!!!! Sim, porque se não estava a fugir de mim bem que podia ter 

vindo para o meu lado!! Não era pedir muito…  

Eu não ouvia nada, de maneira que pensei que seria outro que se estivesse a 

aproximar e que o tivesse enxotado, mas não, era um carro que vinha a passar na 

estrada. Yup, é assim. Mas foi muito giro. 

No dia seguinte voltei ao primeiro sítio para ir buscar as fotos. Eu voltei no dia seguinte 

mas eles voltaram nessa noite… 

 

Ahhhhhhh, sei bem onde vou fazer os fins-de tarde agora… 

 

Saudações cinegéticas. 

Diogo Oliveira e Sousa 


