
 

 

 

 

Muitas peripécias e mais um porquinho arrancado à Serra do Açor 
( 6 de Abril de 2012 ) 

 
As esperas durante a lua de Março de 2012 foram desgastantes. À quarta noite de espera em 

branco, já eu ansiava pela hora de ir fazer o prometido jantar gourmet aos caçadores e desfrutar do 
salutar convívio, pois a caça não se pode reduzir a pacientes e disciplinadas esperas ao luar. Às 22 
horas, precisamente quando me levanto da cadeira, já com a besta recolhida e os cobertores 
arrumados, apareceram dois javalis em marcha lenta e silenciosa, sob a luz daquela lua que 
majestosamente banhava toda a serra e com dois raios especiais iluminava aqueles dois artistas 
suavemente deslizando pelo pequeno planalto parcialmente limpo de matos. Enquanto eu, às 
apalpadelas, procuro a besta, eles passam ao lado do cevadouro. O que vinha à rectaguarda pára, dá 
uma sonora snifadela, desprende o tradicional ronco e aí vão eles nas calmas mato adentro. Voltei 
na noite seguinte, claro! Loooonga espera: das 19 às 00:05! Era noite de lua cheia. À meia-noite o 
banho de luar era completo, até a sombra da coruja em voo por cima do palanque eu conseguia ver 
no terreno. A besta lá estava a postos no parapeito! Quando finalmente surgem os dois javalis, de 
novo em marcha lenta, quase cópia perfeita do filme da noite anterior, olvido o sofrimento da 
“esperona” e agradeço aos astros porque o esforço não foi em vão mas logo os vejo com jeito de me 
fazerem a mesma finta da noite anterior e sem mais paciência resolvi atirar logo que fosse possível. 
Estacaram ambos à luz da lua, a sondar o ambiente. Elegi o que me pareceu ter o melhor faro (i.e. o 
que estava mais perto) e lancei-lhe o virote sibilante. Arrancaram possantes, a partir mato por ali 
abaixo, numa corrida que pareceu não ter fim. Quando os matagais finalmente absorveram a energia 
daqueles dois torpedos, fui averiguar o terreno. Nem virote e nem um pinguinho de sangue. OK, 
falhanço total. Melhor assim! Mas, raios, pelo som e pela reacção do javali eu diria que lhe acertei. 
Será que foi omoplata-lombo? Huumm… temos aqui outra inquietação! É que ainda nessa tarde 
tinha feito um dispendioso “robin” num dos meus virotes a 28 metros, ou seja, a mira estava 
afinada, e além disso, bla bla bla, etc. … Pronto, em cima da canseira das esperas, das viagens e das 
noites mal dormidas, começaram as maquinações cerebrais onde chocam experiência e algum 
conhecimento sólido com empirismo e intuição, em tortuosos e torturantes cálculos sobre o que 
poderá ter acontecido. Enfim, aos poucos, temos de esquecer aquela angústia provocada pelas 
dúvidas (que excede em muito a frustração do simples falhanço) e tirar destas experiências algum 
proveito. 

 
Rapidamente chega a lua de Abril. Aproveitando a coincidência da lua com as férias lectivas 

da Páscoa, resolvi tirar uns dias de férias e apreciar em pleno a vertente da manutenção e 
observação dos cevadouros na companhia do meu amigo Albino. Nas duas primeiras noites de 
espera fui gozado pelos javalis. Os espertalhões, não raras vezes, adoptam a estratégia de vir cheirar 
o palanque e provocar reacção a fim de se certificarem da nossa presença ou ausência. Sabendo que 
ali estamos, andam à volta pelo mato fazendo todo o tipo de piruetas e tropelias, e quando 
finalmente desistimos e vamos dormir, eles limpam o milho sossegadamente. Nas manhãs 
seguintes, eu e o Albino lá fomos constatar isto mesmo. Perante a esperteza dos javalis somos 
obrigados a sorrir e começar a magicar maneiras de aumentar as nossas hipóteses. Eu pessoalmente 
tenho como boa experiência o simples facto de ir cedo para os palanques, permanecer quieto e 
evitar qualquer acção que espalhe odor mas isto pode não ser suficiente, especialmente quando 
alguns javalis aprendem à custa dos irmãos como funciona o micro-ecossistema cevadouro: a 
comida é boa, apetecível e fácil mas não é de borla e o preço a pagar é o mais elevado, no entanto, 
usando os sentidos e a inteligência é-lhes possível calcular o risco com algum grau de confiança. 
Entre os inexperientes ou excessivamente confiantes que entram sem cerimónias (e morrem ou 
aprendem depressa), e aqueles sábios troféus que passam meteoricamente pelos cevadouros, move-
se e sonha o caçador de espera. 

 



 

 

 

Nos dias seguintes, lá fomos nós fazendo a volta pela serra, analisando os vestígios e, com 
base nisso, estimando o número e o tamanho dos bichos. É evidente que o ideal seria ter uma 
câmara residente em cada cevadouro mas estes aqui são visitados com indesejada regularidade por 
uma fauna bípede pouco sensata, de modo que o uso da máquina implica colocação e recolha numa 
janela de tempo muito curta, o que por sua vez implica ainda mais despesas em gasóleo. Como 
estávamos em fase de lua, com a vontade de fazer esperas e rondas todos os dias, a curiosidade 
sobre quem visitava os cevadouros levou-nos a apostar na colocação aleatória da máquina. Com a 
“abençoada” sorte que nós temos… nuns sítios os porcos não vieram, noutros limparam o 
cevadouro e a câmara só apanhou nevoeiro, e noutros não sei o quê … Por fim, com a fé que me 
caracteriza e usando as minhas mãos de fada ☺, coloquei eu a máquina no Sardal, fiz os testes, e 
instruí o Albino a não lhe tocar mais. Hi hi hi! Bons resultados! Claro! No dia seguinte (5 de Abril) 
recebo as fotos por email e conferenciando via Skype com o Albino, observámos que: 

- entre as 21 e as 22h, 4 visitantes jovens limparam o milho 
- às 2:26 e 3:06h: o porcão faz duas cautelosas aparições  
- às 3:29h: mais 2 animais, provavelmente não relacionados com os primeiros 4 
- Às 6:06 e 6:08h mais duas breves aparições do porcão ou então outro indivíduo. 
Nessa noite não fizemos espera mas ficou logo combinado que no dia seguinte lá estaríamos a 

montar o TreeStand. Objectivo: o porcão!!!  
 

 
Os 4 porquinhos lambões… 
 

 
O porcão, discreto, a inspeccionar o “dispositivo estranho”! Nada escapa ao escrutínio deste sabichão! 



 

 

 

 
Outro animal? ou será o porcão que resolveu passar mais tarde? Deste(s) maior(es) apenas ficaram estas 4 imagens. Eu acho que deve 
ser outro. O milho já tinha sido comido mas de qualquer modo estes grandes não se demoram muito nos cevadouros.  
 

Desalento no Sardal  
 
Dia 6 de Abril de 2012, sexta-feira santa, não seria noite de descontracção para os javalis e era 

até noite de lua cheia. Chegámos ao cevadouro do Sardal por volta das 16 horas, munidos de 
computador portátil para ver as fotos, mas a câmara desapareceu! Que murro no estômago! Sem 
fotos, sem máquina e aborrecidos, prosseguimos o plano: montei o TreeStand, fiz uns tiros de teste 
num porquinho 3D e regressámos à base. Enquanto o Vasquinho (Range Rover) descia a serra, lá 
íamos numa conversa alentejanamente compassada, ensombrada pelo furto da máquina. Até a serra 
notou que o ronronar do motor do Vasquinho estava melancólico. Figuras de estilo para trás das 
costas, para quebrar um daqueles silêncios em que a única palavra que baila entre os dentes e os 
lábios é o elegante “Foooda-se!”, suspirei: 

- Deixa lá Albino! Quantas vezes uma história começa mal para acabar bem…  
- É … - disse o Albino com pouca fé! E continuámos calados! 
Tinha ficado estabelecido que cada um iria no seu veículo, porque tendo observado o horário 

de entrada do porcão (às 2:30 da madrugada), a minha espera antevia-se eventualmente demorada. 
Em função das condições climatéricas e da força anímica, eu aguentaria o máximo possível. 
Quando chegámos à base, farejei os ares e “doeu-me o cabelo” por isso, decidi viajar 
imediatamente de volta pró cevadouro. Como era de esperar, o Albino, alheio ao meu sentido 
telúrico*, estrebuchou:  

- Epa ainda é tão cedo!!! Estás com pressa para ir apanhar uma molha? Vamos aí beber 
qualquer coisa! 

- Nahhh!!! Vou já para lá! Até logo! 
Cheguei ao cevadouro por volta das 18:30h.  

 



 

 

 

Besta, mochila e os imprescindíveis “cobertores silenciosos”, tudo convenientemente atado. 
Enfiei o arnês e começei a ascenção! Chapéu de couro encerado, cachecol, camisola, casacão e 
umas calças de surrobeco a estrear! - produto genuíno da tradicional “haute couture” serrana 
portugaise, made in alfaiataria Basílio Figueiras, sita ali perto em Pai das Donas! Sim, levava uma 
carrada de roupa, porque apesar da tarde estar soalheira, a temperatura tinha descido e as nuvens 
prometiam chuva! 

 
Os 4 porquinhos e a besta! 
 
Às 19h estava completamente sossegado no cimo do pinheiro, recordando as belas noites que 

ali passei em Agosto de 2011 a ouvir a música dos bailaricos, transportada de forma inconstante 
pelo vento, desde os vales até ao cimo daquele monte. Vivi ali momentos de pura adrenalina com o 
porcão e o seu escudeiro. O escudeiro quase lerpou: esteve 15 minutos debaixo do meu nariz, 
imóvel, a tentar perceber porque raio não cheirava nada atrás do palanque e ali cheirava a aço. 
Contive-me porque precisava dele para chegar ao porcão. É claro que quando entrou o porcão a 
narina dele não falhou: ouço sem surpresa a bufadela, o ronco e arranca sem hesitação, protestando 
com o incompetente escudeiro. A cena repetiu-se mais duas noites, com variantes, e o jogo sempre 
do lado deles. A minha carga de adrenalina era tanta, que devia sair pelos poros em jacto! Nesses 
momentos eu fui um farol químico no meio da noite. Tudo valeu a pena! 

 
Desta vez ainda pensei escolher outro pinheiro mas ali à volta não há muitos candidatos 

elegíveis e também não havia tempo. Voltei ao mesmo pinheiro. Eis que começa a cair granizo e 
depois um grande trovão ribomba demoradamente pela serrania. Huumm… eu vinha preparado para 
o frio e para a chuva. Granizo e raios não faziam parte dos meus planos! Durante longos minutos 
caiu granizo que depois deu lugar à chuva! A besta escorria e o cobertor ia ensopando. Mentalizei-
me para resistir a uma carga de água e recorrer ao ruidoso impermeável mas às 19:20h a chuva 
amaina e a pouco e pouco pára de chover. Com o cobertor nas orelhas e com o murmúrio da água a 
escorrer pelos pinheiros, sou surpreendido pela entrada furtiva dos 4 javalis no cevadouro. Observo-
os pelo canto do olho e não ouso mexer-me! São 19:30h, pleno dia! E eu à espera deles pelas 21 
horas! «Ainda bem que vim cedo!!! mas com esta luz, se me mexo, eles vão topar-me! é que estou 
mesmo em cima deles!» Fiquei quieto e fui observando, completamente embrulhado nos cobertores. 
Que bonitos porquinhos! Os 4 a comerem o milho avidamente (sem levantar o nariz do chão para 
não perderem bocada), mantendo-se lado a lado em meia-lua e evitando virar as costas ao palanque 
(o local onde está o perigo!) mas como são grandinhos e gordos, e o milho está em pequenos 
montes, acaba sempre por ficar um deles a oferecer as costas. Aquilo parecia a dança das cadeiras. 
E para não oferecer as costas, coloca-se um de lado a calcar o milho, à frente dos outros. Leva 
trombada, e claro, vai à volta e por trás, fura entre os outros e passa a vez a outro de estar de costas. 
Sempre naquela dinâmica, não paravam quietos, sempre a roer, às trombadas e a saracotear! Que 
breves e excelentes minutos ali passei a observar os javalis, tão perto de mim! 

 
Eu tinha posicionado o TreeStand de modo a poder disparar pelo meu lado esquerdo (porque 

sou destro) e pendurei a besta numa ramada à direita. Sentado no TreeStand fiquei com os ombros a 
6 metros de altura. Sabendo que o pinheiro está a 8 metros do cevadouro, pelo teorema de Pitágoras, 
a linha de tiro tem 10 metros, mas pelas minhas medições a olhómetro parecem 9 ou menos, e 
segundo a minha apreciação subjectiva parece-me que estou a comer milho com eles! O milho ia 
desaparecendo rapidamente e eu tinha de decidir se atirava. A qualquer momento podia ser 
descoberto, e a probabilidade de voltar a usar o poiso e ter uma oportunidade de tiro diminuiria. 
Estava decidido: a história clássica é a dos 3 porquinhos, por isso, vou subtrair um à Serra e 
estrear-me neste cevadouro! Alcancei a besta e lentamente coloquei-a em posição. Retirei a tampa 
da mira porque estava alagada e até aí tudo pacífico: sempre a roerem milho! Agora tinha de ligar a 
porcaria do retículo daquele 3 red dot eyesight que faz uma barulheira absurda quando se rodam 



 

 

 

aqueles plásticos (a outra mira, que com luz diurna até prescinde da iluminação do retículo, tinha 
avariado uns dias antes…). Inspirei e esperei pelo melhor. Rodo o interruptor e um deles levanta a 
cabeça. Fica por breves instantes a olhar para o palanque mas logo a seguir volta a comer com os 
outros. Continua a dança das cadeiras, trombadas e saltos. Foi só esperar pelo próximo que se 
atravessasse e zimba! Tiro a pique! Ejectam-se os 4 gorduchos do cevadouro e um deles começa a 
tossir aflitivamente. Segundos depois vejo o virote a acenar-me por trás de umas urzes ali a 30 
metros, acompanhado de muita tosse. «OK! Foi ao pulmão e parece que se vai finar ali mesmo!». 
(Pensei eu!) Esperei um pouco e telefonei ao Albino. Ele estava a chegar ao seu palanque e a 
observar uns farrapos de neve a cair. 

- Albino! Os 4 javalis entraram há bocado! Atirei num e acho que já deu as últimas! Que 
queres fazer? 

- Pronto, vou já para aí. Nem faço espera! 
Desci do pinheiro e fui direitinho ao local.  
Ai o choque!!! Nem javali, nem virote, nem pinguinha de sangue!!! 
 

 
Eis a perspectiva de cima do TreeStand! A foto do telemóvel distorce a cena. Na realidade o tiro é quase a 80º! 

 

Começo a percorrer as imediações já meio alucinado. Eu queria ter o javali aos meus pés 
quando o Albino chegasse. Ó inquietação! Chega o meu amigo e depois de avaliar o cenário:  

-Acertaste no lombo! Eu disse-te que estavas a acertar muito por cima! Esquece! Nunca mais 
vais ver esse porco! 

Andámos ali a percorrer o mato até escurecer e o Albino sempre a azucrinar-me:  
- Esquece! Volta pró pinheiro! Estás à espera de tropeçar no porco aí no meio do mato? 
- Epa sei lá, deixa-me andar! 
- Esquece lá isso! Sem rasto não tens hipótese! Só uma grande sorte … 
- C*r*lho! Parecia mesmo que se estava a apagar! O porco deve estar aqui perto! 
- Acertaste por cima. Foi no lombo. O porco vai morrer a casa do catano. 



 

 

 

- Ó c*r*lho pa! Eu, que apontei e disparei, não tenho a certeza onde ficou o virote e tu sabes a 
certeza!?  F***-**!!!… 

O muito que para lá vociferámos, perante uma indiferente plateia de pinheiros condenados 
pelo nemátodo, dissipou-se pela serra. Arrumámos a tralha e fomos embora! Parámos no cafezito 
das Luadas eram 21 horas! Antes de seguir viagem, bebi um galão bem quente para me reconfortar 
o estômago, enquanto o Albino sorvia uma “serradura” e contava ao pessoal “habitué” como eu 
espetei uma flecha no lombo do javali! Falhar é fácil e tendo nós compreensão destes fenómenos, 
levamos tudo na brincadeira mas quando o Albino entra recorrentemente no detalhe das certezas 
sobre o lombo… (ai ó pa!!!) apetite para lhe dar uma morteirada naquela cabeçona teimosinha não 
me faltou! Às 22 horas cheguei a Coimbra, ainda a tempo de beber um copo com uns amigos. 

 

É preciso acreditar … 
 

Na manhã seguinte, através da internet, recomeça a conversa com o Albino: 
- Epa ó Albino, que asneirada a cena de ontem! Eu devia ter ido averiguar primeiro, e vendo 

que não havia pistas voltava pró pinheiro e prosseguia a espera. Enfim, dei cabo da tua espera e da 
minha, etc…  

- Ai e tal, ó AC deixa lá isso! 
- mas olha que eu acho que o porco morreu ali perto! Estou com vontade de o ir procurar, até 

porque de qualquer modo tenho de ir lá desmontar o TreeStand. 
- Então bora, do que é que estás à espera?! Anda pra cá! Vou levar o Bogey! (o braco alemão) 
- Olha… Boa ideia! (às vezes o Albino tem boas ideias!)  
Ponho-me a caminho e quando estou a chegar a Côja, toca o telemóvel! 
- Encontrei o porco!!!  
- A sério!?!?!?  
- Sim! Aliás, foi o Bogey que o encontrou! Podes comprar-lhe uma saca de Royal Canin! 
Suspirei de alívio! Abençoado Bogey!!! Tem mais fé na ponta do nariz do que o dono no 

corpo todo! Como eu lamento não ter lá estado, naquele momento, para ver o cão a encontrar o 
javali! O Bogey é um excelente caçador de perdizes mas como é inteligente, percebeu logo o que o 
dono queria. Apanhou ventos e rapidamente detectou o animal que estava na encosta, a cerca de 80 
metros do cevadouro. 

  



 

 

 

Quando finalmente cheguei ao local, pude ver onde acertei. O virote entrou na base da orelha 
direita, junto ao crânio, perfurou o pescoço, passando à direita da coluna vertebral, cortou artérias e 
vias aéreas mas não conseguiu depois trespassar a pele elástica do pescoço que provavelmente 
funcionou como panal amortecedor. Como acontece isto? Que ninguém diga que foram os nervos! 
Os bichos não paravam quietos, talvez tenha sido uma trombada dada no momento do tiro que o fez 
recuar. Eu sei lá! (é claro que pró Albino os porcos têm lombo até às orelhas…) 

 
Com o rigor mortis instalado, esta foi a foto mais bela e digna que consegui do meu porquinho! 

Preparei os bifes do lombinho (para mim um troféu) e digo-vos: lambi o tacho! 

 
Durante a noite as raposas fizeram o favor de castrar o animal e cobraram-me uns nacos de 

carne pelo serviço. Depois de esfolado e amanhado o porquinho ficou a enxugar, e nós 
aproveitámos a última noite de lua para fazer a espera nos cevadouros das terras baixas! Eu optei 
novamente pelo TreeStand e passei mais uma noite maravilhosa! O vento varreu todas as nuvens do 
céu e a lua dominou o horizonte. Às 21 horas veio ter comigo o porcão, o senhor das terras 
baixas, pesadão, a partir paus. Ainda tive um pensamento mágico: é desta!!! Naaaah! O vento 
estava mesmo ao jeito dele! Azar o meu! Topou-me logo! Soprou e roncou! Moveu-se, na tentativa 
de me localizar! Soprou e roncou novamente! Voltou a soprar e a roncar em desafio, ameaça ou eu 
sei lá! E depois da terceira roncadela abalou relaxadamente a calcar mato. Creio que já é a terceira 
vez que este porcão me detecta, e se nenhum dos carabineiros o subtrair ao nosso convívio, pode ser 
que ele dê mais umas emoções aos arqueiros e besteiros. 

 



 

 

 

E a história acabou bem! 
 
Tal como na aldeia dos irredutíveis gauleses, as nossas histórias acabam sempre com um 

faustoso banquete! O Albinix confeccionou um delicioso cabrito, que regámos com os melhores 
vinhos, e o Bogeyix teve direito ao merecido saco de Royal canin. 

E sabem que mais? A máquina fotográfica apareceu!!! Foi o Micasix, o manhoso, com a 
cumplicidade de Fontanelix, que a levou e aproveitou para nos pregar uma partidix dizendo depois 
que temia o seu desaparecimentix! Que latósiaZix!!! 
 

E isto é apenas uma amostra das muitas peripécias vividas na Serra do Açor. 
 
Abraços 
 
ACix 
 

 

 

*Ser telúrico (por Nuno Jordão) 

Ser telúrico não é amar a natureza, não é ter consciência ambiental, não é lutar pela preservação do mundo que nos 
cerca como quem preserva um velho brinquedo para poder continuar a brincar com ele. 
Nós somos esse brinquedo ! 
Ser telúrico é estar ligado à terra, à natureza, ao universo, ao cosmos, sabendo-se ser parte desse todo. 
É admirar o leão que nos devora, as plantas que nos envenenam, o fungo que nos parasita, a bactéria que nos infecta, o 
vírus que nos mata, os animais que matamos e comemos, as plantas que destruímos e nos alimentam, as leveduras que 
nos servem. 
É ter irmandade com todas as coisas como S. Francisco de Assis tão bem exprimia. 
É amar a vida e amar a morte, sabendo que são tudo processos e estados de uma mesma natureza. 
Nós somos cada célula do nosso corpo. 
Nós somos células de um corpo mais vasto. 
Ser telúrico é não ser alienado. 

 


