
“Sus Scrofa Magníficus” 
 
Não me esquecerei nunca do ar lívido e transpirado, dos olhos abertos de espanto, do rosto 
em desalinho do Diogo, alto, sujo e amarrotado, parecia enorme, de espingarda ao ombro 
dirigindo-se a mim de braços abertos e passadas largas transpondo as estevas que nos 
separavam, como que assustado, no meio daquele negrume todo, envolto por um mar de 
estevas tão altas quanto eu, dizendo a meio tom enquanto arfava de cansaço e emoção: “ 
Parabéns Madureira!!! Apanhaste um navalheiro!!!” 
 
A espera ao javali começa, para mim, mais ou menos uma semana antes do início da lua. O 
nervoso miudinho começa a instalar-se, não me deixando pensar em mais nada e por isso, 
quase contra vontade, começo os preparativos para aquele dia de caça. A primeira coisa que 
faço é escolher a ZCT onde vou e agendar o dia disponível para a espera. Prefiro caçar nos 
primeiros dias de lua e tento, sempre que possível, marcar a minha espera para essa altura. 
Desta vez não foi excepção, encontrei o Diogo Oliveira e Sousa, gestor da ZCT da Agolada 
de Baixo, na Expocaça, e prontamente lhe falei na possibilidade de lá ir caçar. Combinámos 
voltar a falar, dias mais tarde, pois o Diogo queria ter a certeza que os sus scrofa que por lá 
andam já tinham recomeçado a ir aos cevadouros. No final de Fevereiro, a herdade foi 
sujeita a uma montaria e os animais, depois desse dia, deixaram de ir comer aos cevadouros 
habituais, no entanto, por esta altura, já os havia novamente e em grande número. 
Alguns dias depois liguei ao gestor que me respondeu que tinha dois cevadouros muito 
mexidos. Fiquei logo transtornado. Há muito que queria lá ir caçar, não só por saber que a 
zona é rica em javalis e muito bem gerida, mas também porque já lá tinha estado uma vez, 
onde fui muito bem tratado e onde passei uma das melhores noites de sempre, após a espera, 
debaixo de um alpendre, acompanhado por um grupo de amigos excepcionais, donos de um 
sentido de humor inigualável, uma fogueira generosa, linguiça no espeto, a bela “mine”, e o 
pão lá da terra, delicioso. Se pensa que houve cerveja em excesso, está enganado. 
Apanhámos toda uma barrigada de riso, daquelas à séria... daquelas que só se conseguem 
quando nos sentimos bem com as pessoas com quem estamos acompanhados... Ou seja, 
quando estamos com amigos, pois claro! Nessa noite não cacei nada, mas vim com aquela 
sensação de plenitude exactamente igual à que trazemos quando também se traz caça. 
 
 
 
- Então quando lá posso ir? Perguntei. Tive esperança que me dissesse que poderia no 
primeiro dia de lua, mas já tinha ambos os postos ocupados. – Tudo bem. Fica para depois, 
quando achas que poderei...?  Dependia de como iria correr a primeira noite de espera, 
disse-me ele, se alguém matar algum bicho, esse cevadouro ficará, com certeza, inactivo 
durante alguns dias. O nosso cheiro vai ficar por lá, o sangue do animal atingido e a 
presença dos caçadores nas imediações do cevadouro no momento do pisteio são razões 
suficientes para os porcos fazerem gazeta nos dias que se seguem, explicou o Diogo, 
deixando para daí a pouco tempo o agendamento oficial da caçada. Na manhã de terça-feira, 
dia 28 de Maio, o gestor da Agolada, via sms, informa-me que os companheiros da noite 
anterior não viram nem ouviram nada nos respectivos postos, até à uma da manhã, hora a 
que deram por terminada a espera. No entanto, dizia ele, o posto do barro mexeu depois 
dessa hora. “- Vou por lá uma câmara para ter a noção de quem lá vai comer e a que horas”, 
acrescentou. Acabámos por combinar que faria a tão desejada espera na quinta-feira 31 de 
Maio. 
Além das razões apresentadas para a escolha do local onde caçar, existe mais uma e não é 
de descurar. Eu explico: Numa das últimas noites da lua de Abril, consegui, finalmente, 
caçar o meu primeiro javali. Já tinha tido anteriormente alguns tiros falhados e, 



infelizmente, dois animais mortos e não cobrados mas, quis o destino que assim fosse, e lá 
calhou, nessa noite. Nessa espera atirei a um javali que julguei, através da mira da minha 
besta, pesar cerca de 50 kg. Tal não foi a desilusão quando o fui buscar e constatei que 
afinal era bem mais pequeno do que tinha pensado. Embora não ambicionasse ter como 
primeiro animal caçado por mim um troféu gigantesco, a verdade é que fiquei um pouco 
descontente com o tamanho diminuto do meu primeiro cobro. Nessa noite, na ZCT da 
Lagoalva, e por várias razões, não me foi feito o célebre e bem merecido baptismo de caça. 
Os membros do 1GCABP, grupo ao qual pertenço, insurgiram-se, indignados com o facto 
de não ter sido baptizado e prometeram, sob juramento solene (estou a exagerar um 
bocadinho..) que na primeira oportunidade me fariam o referido baptismo. Eu sabia que se 
cobrasse um porco na Agolada, nesta lua, estaria sujeito às “maldades” baptismais do 
Diogo, mas tudo bem, a elevada estima que tenho por ele e o facto de o achar um verdadeiro 
Senhor da Caça são razões mais que suficientes para me sentir honrado com a possibilidade 
de o ter como padrinho, neste momento único, de caçador mancebo. 
 
Lá chega, demorada, a manhã de quinta e com ela o sms do Diogo dizendo que os bichos 
entraram cedo, na noite anterior, eram quase nove e meia. Combinámos encontro para as 
seis e meia da tarde. 
 
Parecerá fútil, esta conversa sobre roupa e o que vestir, mas foi difícil a decisão acerca do 
que deveria levar. Para as frias noites de inverno estou devidamente apetrechado. Tenho um 
macacão quentíssimo e umas botas felpudas por dentro que uso com meias a condizer com o 
evento e portanto, por pior que seja a espera, não “rapo” frio. Para o calor tenho umas calças 
e um casaco camuflados, absolutamente banais, que me servem para o efeito apesar de, e 
tenho já experiência disto, as melgas conseguirem sugar-me o tutano através do tecido, 
deixando-me lastimosamente cheio de picadas e transformando a espera num autêntico 
suplício. Ainda pensei em levar o macacão. É certo que irei passar calor mas por outro lado 
não há melga que me pique devido à espessura do tecido. Ainda bem que me resolvi a 
abandonar esta ideia senão, ao final da noite, como ementa, teríamos porco no espeto e 
porco no forno... arre, vade retro! Decidi-me pelas botas poeirentas e pelas calças de ganga 
usadas no dia anterior, no Alentejo, para pôr milho nuns cevadouros que ando a fazer, no 
meio do montado e do eucaliptal. A ideia pareceu-me boa e as calças, de ganga grossa, 
impregnadas com o cheiro das estevas e dos eucaliptos, sempre aguentariam melhor as 
picadas da Real Força Aérea da Agolada. Para cima, um pólo e mais tarde, ao anoitecer, um 
casaco em tecido polar, quente, mas que as melgas não conseguem perfurar, experiência 
também adquirida anteriormente. 
Como sabia que o posto de caça onde ia ficar não é coberto resolvi levar um camuflado 3D ( 
daqueles que ficamos vestidos tipo arbusto, parecidos com, quiçá, uma roseira brava ou algo 
no género). 
 
Chegado à Agolada, qual britânico obcecado com a pontualidade, eram 18h28 quando 
telefonei ao Diogo a anunciar a minha chegada. Ele apareceu pouco depois, estava um bafo 
que não se podia. Acabámos por ficar cerca de hora e meia em amena cavaqueira, com o 
amigo gestor a contar histórias passadas na sua propriedade e a conversar sobre caça, sobre 
questões técnicas das armas e seus derivados... enfim, cavaqueámos enquanto destilávamos 
suor à litrada, debaixo do alpendre que me traz boas recordações, tendo como parede de 
fundo uma parte dos campos de arroz da herdade da Agolada; não podia ser melhor. 
Podia adivinhar-se, por causa da informação recolhida na câmara, que durante a espera eu 
seria visitado por uma família numerosa de porcos selvagens. A vara, segundo o Diogo, era 
composta por vários listados, duas ou três fêmeas aparentemente sem filhotes e alguns 



jovens “atiráveis”. Além destes, a inconfundível marrã, enorme, desconfiada e senhora 
absoluta do montado. 
 
Carrega-se o carro com os meus pertences e ala que se faz tarde, siga para o cevadouro do 
barro, eram oito e meia da noite, ainda o sol ia alto. 
   
 
Chegados ao local da espera, e como já conhecia o posto, perguntei se fazia sentido, ao 
invés de ficar no sitio onde é costume efectuar-se a espera, ficar um pouco mais à frente, do 
lado contrário das banhas, paralelo com a estrada. Desta maneira conseguia ver 
perfeitamente o cevadouro e quase todo o charco que serve de banheira, bem como, achava 
eu, o sítio onde supostamente entrariam os porcos. O Diogo concordou visto que nesse dia o 
vento ficaria na minha cara, e como à partida os bichos não entrariam pela estrada mas sim 
pelas minhas 10 horas, junto ao esteval, tudo bem. Concluídos os pormenores logísticos, 
pedi a respectiva autorização ao dono da casa e fui fazer a mija da ordem a uns 50 mts atrás 
de onde ia ficar, como explica a foto: 
 

  
 
O Diogo lá se foi embora prometendo que voltaria à meia-noite, desejando-me boa sorte. 
 
E era sempre assim, agora estava por minha conta e risco, mascarei-me de arbusto e optei 
por vestir de imediato o casaco em polar. Com certeza que ficaria com calor mas era 
preferível isso do que afugentar algum bicho quando a meio da noite optasse por vesti-lo 
para me safar aos berbequins alados. Ajeitei a cadeira por entre as estevas que salpicavam o 
local, ficando meio de esguelha para o cevadouro. Armei a besta e coloquei o virotão, 
verifiquei o retículo e sentei-me com a arma ao colo. Estou pronto, mas continua um calor 
dos diabos e já estou a suar estopinhas. 
Fui vendo a passarada na brincadeira e tentei, sem sucesso, ver as rãs a saltar para o charco 
fazendo aquele PLOC característico ao entrar na água. Concluí que a indumentária 
escolhida criteriosamente para o festim resultou em pleno, caso contrário, como se explica o 
facto de a pardalada pousar descontraidamente junto a mim, nuns ramos muito próximos. 
Apesar dos pássaros não perceberem que eu estava ali sentado, a verdade é que me sentia 



muito exposto e temi que os convivas, ao chegar, me topassem antes de ter qualquer 
hipótese de apontar ao alvo. Ensaiei repetidas vezes o movimento de me por de pé e levar a 
arma à cara. Quando o momento chegasse, tudo tinha que correr bem, como no teatro, em 
noite de estreia. Ramos a estalar... nada, grunhidos, roncos, sopradelas ou assopradelas... 
nada, só melgas com fartura... 
Quando eram perto das 9h30 pensei para comigo: - Compõe-te homem, os moços estão 
quase a chegar para jantar e tu aqui refastelado na cadeira, ensopado em suor. Obedeci e 
recompus-me, mas ninguém apareceu para jantar... e lá voltei aos pensamentos que iam 
surgindo enquanto me obrigava a por de pé, pois o tornozelo direito começava já a 
apresentar sinais de dormência e sabia que se não me mexesse de imediato, provavelmente 
seria obrigado a percorrer uma larga distância a pé para conseguir, por entre gemidos 
surdos, desentorpecer o presunto adormecido. Nisto oiço um galho seco a partir. Fiquei 
alerta no escuro e de imediato as minhas mãos, que são mãos de caçador esperista porque 
têm olhinhos na ponta dos dedos, correram a ligar a mira e a destrancar a arma. Eles que 
venham! Mas não vieram. Foi boato falso, e lá continuei, à espera, enquanto os morcegos 
faziam voos rasantes à minha cabeça de roseira brava, parecendo kamikazes em Pearl 
Harbour, tentando apanhar as malditas melgas. – BOA! - Apeteceu-me gritar - dêem cabo 
dessas malvadas que passam a noite a azucrinar-me os coiratos! 
 
Onze e quarenta, mais minuto menos minuto, oiço um restolhar atrás de mim, do outro lado 
da estrada e petrifiquei. Minutos depois, ainda petrificado, oiço umas bufadelas suaves 
vindas do mesmo lado, agora mais perto. Os dedos com olhinhos, cumpridores, executaram 
de novo a sua função. O coração, descompassado, tentava trepar-me o esófago, dificultando 
a brincadeira do jogo de estátuas, visto que me obrigava a hiperventilar, pondo em risco o 
meu disfarce. Dois ou três javalis ainda jovens mas já negros com´ó tição, seguidos por dois 
um pouco maiores, atravessam naquele instante a estrada a correr, dirigindo-se ao 
cevadouro e fazendo um espalhafato do tamanho do mundo. Começaram a comer 
avidamente, dando fortes trombadas no tupperware que continha o petisco. Olhei-os de 
soslaio, por cima das estevas e resolvi esperar. Estava de tal forma excitado e com o coração 
a 200 que baixei lentamente a cabeça, fechei os olhos e pensei: - Acalma os nervos e deixa 
os porcos comer que ainda fazes cagada... e deixei-me ficar assim mais um micro-nano-
cagagésimo-de-segundo parecendo-me ouvir mais um restolhar pouco sonoro vindo do 
mesmo sítio onde, horas atrás, tinha aliviado a bexiga e por onde, momentos antes, tinham 
entrado os porcos. Mantive a cabeça baixa, como estava, abri os olhos e fui virando a cabeça 
na direcção do ruído. De imediato percebi de onde vinha o som, era mais um porco que se 
vinha juntar aos outros, correu em direcção ao pinheiro junto ao charco e coçou os quadris, 
seguindo em passo de corrida para a ceva. Despachou dois mais pequenos com trombadas 
que os fizeram voar um metro ou dois e juntou-se à comezaina. Ainda sem me mexer, volto 
a ouvir um ténue restolhar vindo do mesmo “spot”. É então que aparece um porco um pouco 
maior que o anterior e que atravessa a estrada a trote, passando ao meu lado, a cerca de 5 
metros, seguindo por dentro do charco escondendo-se á sombra das estevas que ficavam um 
pouco abaixo dos meus pés, a talvez 6 ou 7 metros do local onde me mantinha imóvel. O 
bicho arrebitou as orelhas, ficou parado por momentos, virou a cabeça noutra direcção e 
voltou a ficar alguns segundos estático. Lá ganhou confiança e dirigiu-se á direita do 
cevadouro, afastado dos seus congéneres, dando uma valente cacetada com o narigão num 
desgraçado que por lá pastava para logo de seguida, no mesmo local, começar a comer. Era 
a minha deixa. Eu estava prestes a entrar em cena. Tenho que me concentrar, pensei, numa 
noite de estreia da companhia de teatro não era de bom tom que me esquecesse da fala, 
ainda por cima, se falhasse o acto, a plateia correria porta fora, deixando-me só e 
envergonhado. Levantei o traseiro o mais devagar que me foi possível, rezando para que a 
cadeira não fizesse nenhum “nhec” ou que a bota não obrigasse a um “crack” vindo do chão. 



Demorei uma eternidade a ficar de pé e a sensação foi magistral, foi como quando estamos 
no alto de uma falésia e vemos o mundo, imenso, a nossos pés, lá em baixo, estendendo-se 
até ao infinito. Também me pareceu que os porcos me veriam, ali de pé, feito palerma, no 
entanto graças à máscara de roseira brava, isso não aconteceu. Apontei a besta ao porco 
maior, o ultimo a entrar, lembrei-me da conversa com o Diogo sobre a família numerosa que 
costuma passar ali para comer, mas rapidamente concluí que não se tratavam dos mesmos 
comensais. Por via das dúvidas, apontei a mira ao porco grande tentando perceber se tinha 
tetas proeminentes... não tinha. Lembrei-me do pincel que nos porcos grandes se consegue 
ver com alguma facilidade... também não tinha. Dentes. Boa ideia! - verifica se tem 
navalhas visíveis... não tem! Ainda assim cumpre com os requisitos de porco atirável, cá 
vai... e nisto o porco muda de posição e fica com a cabeça virada para a minha direita 
ficando na posição contrária aquela que estava anteriormente. Eu já não estava em mim. O 
braço que segura a besta começa a apresentar sinais de cansaço, urge dar o tiro, é este o 
momento. ZÁS! E acusa o tiro sem estrebuchar, pareceu-me ver a faísca provocada pela 
ponta a embater numa pedra, o bicho corre estevas a dentro concluindo a sua marcha 
escassos segundos depois. Mais á frente, um dos javalis parou como que à espera de 
qualquer coisa, para logo dar ao casco pela mata fora. Os restantes animais eclipsaram-se 
como que por magia e o silêncio absoluto tomou conta da ocorrência. 
 
Recomecei a respirar. Já não o fazia há que tempos. Sentei-me, exausto, e lá fui acalmando. 
Esperei cerca de dez minutos e fui vencido pela curiosidade. Para minha segurança não 
devia ir já ao cevadouro ver se havia sangue. Assumi a imprudência e resolvi lá ir. MA-RA-
VI-LHO-SO! Não havia dúvidas, o bicho foi atingido e pela quantidade de sangue não 
deveria ir longe. Voltei ao posto e enviei uma mensagem ao Diogo dizendo que me poderia 
vir buscar pois tinha dado a tarefa por concluída. Enquanto o Diogo não vem para dar 
seguimento à história, aproveito para mostrar outra foto, acompanhada da respectiva 
legenda para ajudar o leitor a um melhor entendimento dos factos: 
 

 
 



 
A -- O sitio onde fiquei sentado, no meio das estevas, junto aos eucaliptos. 
B – O cevadouro ( na imagem não está o bidon com o cereal) 
C – Local por onde entrou o porco. 
D – Local onde o porco se escondeu, à escuta, antes de ir comer. 
E – Local onde estava quando foi atingido 
F – Local onde se encontrava o virotão 
G – Entrada nas estevas, após o tiro. 
 
 
 
 
O Diogo acaba de chegar e faz as perguntas sacramentais: Por onde entrou, onde foi abatido, 
bora lá ver o sangue e, que peso tinha? Respondi 50 Kg. Como referi, no mês passado errei 
redondamente no peso do bicho que abati, parecendo-me mais pesado. Desta vez, face à 
pergunta, achei que era boa ideia reduzir um bocado o peso para depois não ficar muito 
acima da realidade. Pensei em 70 kg mas disse 50 por via das dúvidas... Quando cheguei a 
casa, nessa noite, pesei a carne e a cabeça do porco, que vinham em diversas sacas de cereal. 
Pesei saco por saco na balança da casa de banho e a soma dos sacos, ainda que imprecisa, 
era quase 80 kgs e, como sabem, falta ainda somar a este valor a pele e as tripas. 
 
O Diogo confirma o sangue, carrega a espingarda, coloca-a ao ombro e damos início ao 
pisteio. A quantidade de sangue agarrado às estevas era imenso pelo que não tivemos 
dificuldade em seguir a pista. Afinal o mais difícil foi transpor aquela imensidão de estevas 
adultas e, juntando ao calor que se fazia sentir, não foi tarefa fácil. 
Após algumas curvas e contracurvas no meio do mato, fiquei incumbido de não sair daquele 
sitio, pois era ali o ultimo ponto com sangue, e muito. Enquanto eu sinalizava o local, o 
Diogo, por sua vez, andava acocorado a poucos metros dali, de lanterna em punho, tentando 
descobrir uma pinga de liquido vermelho que nos daria o mote para seguir na peugada do 
javali. Enquanto esperava, oiço-o a praguejar cobras e lagartos porque além de não 
encontrar sangue, ainda se tinha picado num cardo ou tojo, ou lá como se chama a erva 
maléfica e pontiaguda. Resolvi apontar a minha lanterna para o chão não fossem os meus 50 
quilos de porco terem seguido em direcção contrária ao previsto quando, naquele instante, 
vejo o clarão provocado pela luz do meu companheiro, que se dirigia a mim, rapidamente e 
com um estranho semblante estampado no rosto, transpirado e sujo, fazendo-se acompanhar 
de um par de olhos quase esbugalhados, como se tivesse visto um fantasma, de braços 
abertos, na minha direcção, dando passos de gigante, transpondo as estevas e dizendo com a 
voz embargada de excitação: - Madureira, parabéns, apanhaste um navalheiro!!! Apanhei 
um susto pois claro que apanhei. Primeiro aquela alma a correr na minha direcção de braços 
abertos e olhar esgazeado e depois, não era notícia que se desse assim desta maneira a um 
homem com a minha provecta idade. 
Nada mais se me ofereceu dizer, senão um singelo e absolutamente estúpido: – Hã? Tás a 
gozar!   
Foi-me mostrar o bicho que já era cadáver, ali bem perto, não sem antes confirmar o óbito 
dando uns safanões no animal com a ponta da espingarda. 
Eu estava estupefacto com o tamanho e com a dentuça daquele javali. Afinal também eu 
tinha sido bafejado pela sorte e tinha conseguido um navalheiro gigantesco. Confesso que 
fiquei meio burro do cérebro... aquilo parecia um filme e eu estava nele. Creio que só 
comecei a reagir ao facto no dia seguinte, quando entreguei a cabeça ao taxidermista, para 
lhe retirar as navalhas e as amoladeiras... De imediato o Diogo, qual cirurgião urológico, 
com enorme destreza, trata de tirar as partes “fodengas” de modo a que a carne não fique 



contagiada com o mau sabor que, dizem os sábios ancestrais, acontece quando não nos 
livramos da “genitália” do bicho. 
Sucedem-se as fotos, ainda no mesmo local, feitas com o telefone do Diogo: 
 

 
e mais esta, são lindos não são? 
 

 



De seguida carregámos o animal na pickup da herdade e levámo-lo para o alpendre onde 
viria a ser esfolado algum tempo depois. 
 

 
 
Já no alpendre, fizemos mais umas fotos para imortalizar o momento, seguindo-se um 
merecido descanso. Estávamos de rastos. 

 



 
 
 
Inicia-se o desmanche e respectiva autópsia: 
 
 

 
O virotão acertou na parte superior do coração, na zona das artérias, de seguida perfurou os 
pulmões cravando-se nas costelas, no sítio oposto aquele por onde tinha entrado. 



 

 
 

 
 
 



 
 
Seguiu-se a divertida cerimónia do baptismo na qual, penso que as imagens reflectem isso, 
colaborei prontamente dando motivo a risota com fartura, ora vejam: 
 
 

 
 
 



 
 
 
Oinc, oinc!!! 
 
 

 
 
 
É muito estilo... 
 



 
 
E agora... a cereja no topo do bolo: 
 
(o rufar dos tambores...) 
 
TCHARAMMMMMMM!!!! 
 
 
 
 

 



Resta-me uma palavra de agradecimento a todos os que me ligaram ou mandaram 
mensagens, dando-me os parabéns pelo lance e, em especial, ao Diogo Oliveira e Sousa, 
proprietário e gestor da Herdade da Agolada de Baixo, que me ajudou com a sua 
experiência e o seu saber, não poupando esforços para fazer acontecer um momento único 
que ficará na história da vida de ambos, ocupando um lugar de destaque que muito me 
honra, como meu padrinho de caça. Não mais te esquecerei, Senhor da Caça. Muito 
obrigado. 
 
 
José Madureira 
 
 
 


