
 
Eu e as porcas, numa noite de lua cheia. (3 de Maio de 2012) 
 
 
 
 
Naquele dia fiz tudo como manda a lei. Levantei-me cedo quanto baste, eram nove e 
picos, horário razoavel, penso eu, para um profissional do desemprego, que é como 
me encontro, de momento. 
Passei pelo campo de tiro, verifiquei a mira, acertei na carica, re-acertei na carica, ou 
lá perto, voltei a fazê-lo, entreguei a chave do campo na portaria e fiz-me ao caminho. 
Não era tarde, mas achei que me devia apressar. Ao telefone, no dia anterior, com o 
gestor da Lagoalva, e perante a presença de, segundo ele, nove caçadores de carabina, 
dava jeito que eu chegasse cedo. Como se compreende, é muita gente para colocar 
nos respectivos postos. Lá fui andando, em ritmo lento, evitando ao máximo dar 
dinheiro a ganhar à malta da Galp e, pela mesma razão, escolhi ir “por dentro” 
evitando as portagens. Como sou pouco dado a planeamentos de rota, coordenadas 
pré-programadas no GPS, azimutes e seus derivados, vai de seguir à deriva após uma 
espécie de olhar de soslaio ao mapa. Memorizei 3 ou 4 pontos por onde tinha de 
passar e pronto. Registei que um dos pontos a evitar seria Coruche. Fica mais para 
dentro. Se seguisse por aí faria mais quilometros, sem necessidade. Acontece que, 
durante a viagem e apesar de ir a conduzir, entro num modo de piloto automático, que 
me permite usar o cérebro para conduzir, e ao mesmo tempo ir sonhando com o 
navalheiro que, com toda a certeza, me iria aparecer, naquela noite. Não sei bem 
como mas quando dei por mim estava muito perto da Agolada, justamente em 
Coruche, pois claro! 
- Raios! Granda volta que fui dar, pensei. Mas por que raio não fazes como as pessoas 
normais, usas o GPS do teu telefone esperto e vais pelo caminho mais curto, sem 
stresses! Enfim, lá fui numa toada mais rápida para compensar o tempo perdido e não 
chegar atrasado. Finalmente cheguei à Lagoalva. O senhor Jorge Pedro, o gestor, 
estava de saida para ir buscar uns carabineiros a Alpiarça. Fiquei com dois senhores, 
que aparentemente estavam para ajudar na lojistíca de colocação dos caçadores nos 
respectivos postos e posterior recolha. Um deles dedicou-se de imediato a fazer o 
lume para assar o petisco que antecede a espera. Foi muito agradável, éramos 6 e mais 
tarde apareceu outro caçador (creio que era um dos donos da herdade), tudo em 
amena cavaqueira, com a “mine” na esquerda e o casqueiro a embrulhar a entremeada 
na outra. Bem bom! 
Finalizado o repasto, “ála qué cardoso” para os respectivos postos, levei o meu jipe 
para junto do meu posto de espera que ficava ali a cerca de 1000 mts das casas da 
herdade.  
Começo oficialmente a minha espera perto da 19, duas horas depois de ter chegado. 
Afinal tanto stress sem necessidade. Como sempre, ponho a garrafa de água a jeito, 
coloco a cadeira meio de esguelha para a posição de tiro, se acontecer, ser mais facil. 
O cevadouro à minha esquerda, a besta deitada ao meu colo já carregada com o 
virotão e a mira destapada. Eu estou pronto! Agora cabe-lhes a eles aparecrem... 
- Era bom que viessem cedo, hoje – comentei com o meu interlocutor, ou seja, eu 
mesmo. Nisto passa uma lebre, ao longe, desenfreada. Imaginei-a de feijoada. A 
cadeira ficou ligeiramente de lado , contribuindo para algum desconforto. – Isto hoje 
vai doer, disse-lhe eu... à minha pessoa. - Ainda falta bastante para anoitecer, portanto 
aguenta!, ninguém te manda meteres-te nestas andanças, ralhei comigo. Havia 



imensos coelhos que ora apareciam a saltitar por entre as ervas, despreocupados, ora 
se escondiam como que a gozar comigo. Lá me fui distraindo com a bicharada 
enquanto o tempo ía passando, minutos depois começa a chover copiosamente ou, 
como diria o meu pai: “Chovia como se Deus a dava!”. A chuva parecia não 
importunar os coelhos, estes continuavam a “passarinhar” à frente do meu nariz. O 
nálgueiro direito acusou sinais de necessidade de mudança de postura, começou a 
levantar-se algum vento e lembrei-me das palavras do Sr. Jorge Pedro referindo-se ao 
vendaval do dia anterior: “-Ó Madureira aquele cevadouro onde ficaste na outra vez tá 
muita bom, mas não podes ir para lá porque o vento, na noite passada, rasgou o blind 
todo.” Nisto, e como que a adivinhar, vem uma “rabanada” de vento que levantou um 
dos lados do abrigo, -muito grande e confortável- cerca de meio metro!  
- Chiiiiça! Tá bonito tá, se isto continua assim o vento ainda desmonta esta porcaria 
toda e eu fico aqui ao relento e nem porcos nem nada, só uma grande molha! Pensei 
eu enquanto me levantava para rápidamente segurar a estrutura do blind de forma que 
não voasse com aquela “ventucheira”. 
 Passado um bocado, a coisa lá acalma e uns minutos depois a chuva começa a 
amainar e a serenidade volta a instalar-se.  
O dia deu lugar à noite, lentamente, como é seu costume. Agora sim, começa a 
espera, disse-me eu, e esperei. 
 Esperei tanto que estava farto de esperar e, ainda assim, continuei à espera, 
esperançoso, que um porquito mais distraido se dignasse a aparecer, mas nada... 
 Vai de esperar. Lembrei-me que um caçador do grupo, umas noites atrás, que 
tinha ficado neste mesmo posto,  disse-me que lhe apareceu um porco grande, à 1h30, 
mas que depois fugiu quando sentiu que se aproximava o carro para vir buscar o 
esperista. O pior é que para a 1h30 ainda faltava muito e se o porco é daqueles 
maníacos do cumprimento do horário... bom, então eu ainda tinha muito que esperar! 
  E esperei... ó se esperei! E nem sinal deles. O silêncio porcino era esmagador 
e doloroso, só me resta esperar. 
Eram dez da noite quando combinei comigo que abandonaria o posto à 1h00. Se 
realmente aparecia um porco à 1h30, azar o dele, viesse mais cedo!  
... Voltei a esperar... até que... à meia noite e trocos, atrás de mim, junto ao blind, um 
ligeiro RRRONNNCK.  
Estremeci com o susto mas deixei-me ficar quieto, só me mexerei quando o ouvir a 
afastar as pedras, no cevadouro. Fechei a boca para o coração não sair e arregalei os 
olhos. Quando espreitei para o cevadouro, e para meu espanto, ao contrário do que 
pensei, em vez de um porco, estavam uns 5 ou 6 com o focinho enfiado no milho, de 
rabo virado para mim, todos juntinhos. Depois lá percebi, com dificuldade, que 
andavam por ali tipo baratas tontas, mais uns quantos listados pequenissimos que mal 
se viam e quase não se ouviam. Mudando de posição de vez em quando, a marrã, 
negra como um tição, tomava conta da prole. Até aquele momento não tinha dado por 
mim. Baril!  
 Os parvos dos javalis de vara, mais crescidotes, continuavam na mesma 
posição, ombro com ombro, rabo virado para mim, em frenéica comesaina e nada de 
mudar de posição. Tudo nos “morfes”! E eu... mais uma vez... esperei! Já me doia o 
braço de segurar a besta. E as bestas, nada! Sempre a enfardar. Cansei-me deste 
desrespeito e acendi a lanterna na direcção deles, para ver se a tropa desmobilizava. A 
porca acusou o toque e mandou uma sonora bufadela, os listados ficaram desvairados 
correndo em várias direcções e os porcos de 40/50 kgs (achava eu que era esse o seu 
peso) mantiveram-se exactamente como estavam: rabo virado para mim, ombro com 
ombro e focinho no milho. Dai para a frente o cenário era caricato: os porcos 



entretidos a comer e a porca a andar entre mim e eles de um lado para o outro, muito 
negra, em passada compassada fazendo lembrar aqueles guardas ingleses com o 
capacete muito alto e peludo, enterrado até aos olhos, ora para lá, ora para cá, em 
marcha lenta e passos largos. Numa das voltas, quedou-se, parada, à minha esquerda, 
a olhar na minha direcção. Voltei a ligar a lanterna, desta vez graças a uma nuvem 
que tapou por completo a lua, não deixando ver –passo a expressão- ponta de corno. 
Fiquei de luz ligada, um dos teimosos comilões, deixando-se vencer pela curiosidade, 
põe-se de lado para ver o que se estava a passar. Era a minha deixa, coloquei o 
rectículo sobre a espádua e ZACKZARABATAM ( a expressão é de minha autoria e 
visa concorrer com a já famosa “ZAXXX” , utilizada por um caçador do grupo). 
Dizia eu que: ZACKZARABATAM e a ponta de caça, empurrada pelo virotão se 
espeta na lateral do porco. Aquilo deve ter doído. O porco desatou a grunhir muito 
alto, o resto da familia, cobardes, deram à sola e o desgraçado do atingido fica no sítio 
onde estava, a espernear e a grunhir. Segundos depois calou-se. Nunca mais o ouvi. 
Finou-se, pensei. Apontei a luz para o cevadouro e vi o bicho lá deitado. Eu estava 
exausto, isto deve ter demorado uns 15 a 20 minutos e sempre com a adrenalina a 
200! 
 Esperei mais um bocado, reinava o silêncio. Saí do abrigo para confirmar o 
óbito, sempre com cautela, não fosse estar por ali a mãe com vontade de me dar no 
toutiço. 
 Aproximei-me do falecido e fiquei surpreendido com o tamanho dele. É 
francamente mais pequeno do que pensei. Deve pesar uns 15, 25/30 kg não sei bem. 
Fiquei um pouco desapontado, sempre esperei que o meu primeiro javali fosse maior, 
não necessáriamente um navalheiro, mas um pouco maior do que este não fazia mal 
nenhum... bom já não havia nada a fazer. Resolvi mandar a mensagem da praxe ao Sr. 
J.P.  e optei por deixar o bicho onde estava. Afinal de contas, o porco era pequeno e 
eu tinha ali o jipe mesmo à mão, era só carregar e já está, mas como o gestor da 
herdade é sempre tão cioso com os porcos e além disso este estava cheio de sangue e 
eu não tinha como o levar no carro devidamente acondicionado, deixei-o lá, 
acreditando que depois o Sr. J.P. e eu o iríamos buscar na carrinha da herdade, 
utilizada normalmente para o efeito para, mais tarde, desmanchar o porquito. Guardei 
as tralhas no jipe e fui para as casas achando que os outros caçadores já lá estariam a 
fotografar os seus enormes navalheiros pois passei a noite a ouvir tiros. Não estava lá 
ninguém e eu, adivinhem, voltei a esperar. Quase até às duas da manhã. Já estava 
meio adormecido e com frio, dentro do carro, quando apareceram os carabineiros e o 
gestor, que achou estranho eu não ter trazido o porco. Lá expliquei as minhas razões e 
fomos buscar o meu troféu. Era uma fêmea. Segundo um caçador que foi connosco 
esta pesaria cerca de 40 quilos mas não me parece que pese tanto. Enfiamo-la numas 
sacas de serapilheira, colocámo-la no jipe e seguimos para as casas à entrada da 
herdade. O Sr. Jorge Pedro deu-me os parabéns pelo tiro e  disse que se eu quisesse 
podia ficar a esfolar o porco, mas que ele, por razões de exaustão teria que ir dormir. 
Optei por vir embora, para casa, também estava cansado e a viagem seria longa e 
demorada. Amanhã tratarei de despir o bicho. E assim foi, na manhã seguinte. Mas 
sobre isso ficam só as fotos, que o texto já vai longo.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Não houve possibilidade de fazer as fotos da praxe, por isso tive que improvisar um 
estudio fotográfico, na minha garagem. 
 
 

 
 
O buraco de entrada, um pouco acima do cotovelo. 
 



 
Aqui o ponto de saida do virotão 
 

 
 
O início do desmanche (foi a primeira vez que o fiz) 
 



 
Nesta fase, fiquei um pouco “acagaçado”. Quando o “tripanário” começou a sair 
sozinho, achei que estaria perante uma bomba prestes a explodir. Bastaria tocar numa 
das tripas para aquilo se transformar rápidamente numa substância desagradável... 
 

 
Consegui atingir o objectivo! “desmontei” um porco sózinho!!! 
 



Aqui pode vêr-se o corte feito pela ponta, à entrada. 
 

 
Os instrumentos cirurgicos. Para meu espanto, aquele que melhor desempenhou a 
tarefa foi o canivete Opinel. Fiquei fã. Os meus proximos abates serão esfolados com 
este canivete. Tá dito!!! 
 



 
A ponta NAP Spitfire 125 grains e respectivo virotão. De notar que a ponta ficou em 
optimo estado depois de ter varado o porco, apesar de pequeno. 
 
 
 
A arma usada foi uma Bowtech Stryker 380 com mira 3-12X56 da Cross. 
 
 
 
 
 
José Madureira 
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