
Como me tornei o “Terror da Serra Algarvia” em 3 dias 

 
 
Bem, tudo começa numa tarde amena de 35ºC em Albufeira, estava eu a 
pensar em ligar ao nosso Mr JF para pedir o nº do Manuel Cheta quanto toca 
o tlm. 
Era o Manuel do outro lado. Depois dos cumprimentos da praxe logo se 
"alinhava" uma bela espera na companhia do meu vizinho e amigo Analidio 
(amigo de longa data do Manuel). 
Combina-se o dia, indicações de como lá chegar e começa a febre... 

 
 

Dia 1º - (25/6/2012) 
 

 
16.00 Eu (e o Maxx) e o meu amigo Analidio carregamos a trouxa e "ala que 
se faz tarde". No caminho a conversa alterna entre a crise  que atravessa-
mos e os javalis que queremos encontrar. E como há zonas mais frescas que 
outras, na viagem as temperaturas oscilavam no termómetro do carro entre 
os 41 e os 39ºC. Fresco portanto. 
 
17.00 Chegamos a casa do Manuel. Lá o encontramos mais o Afonso (filho do 
Manuel). Sai Don Maxx que com uma febre pior que a nossa, resolve implicar 
com o Afonso com o seu ladrar" Kalash",o que lhe vale uma estadia na 
garagem durante o tempo que lá estivemos. 
Pega-se nos arcos, o Falco do Manuel e o meu Destroyer mais a besta para o 
meu amigo Analidio dar uns fogaxos. 
Quando se atira o tempo passa depressa, e eram umas 17.30 quando 
zarpamos (com o Maxx na caixa de transporte do Manuel (com o fresco que 
estava ficar no meu carro era fora de questão)). 
 
17.40 Pereiras Gare. Abancamos no café à espera de outro caçador de 



carabina (o Dário se bem me lembro do nome, tipo 5* bem disposto e 
afável), o pessoal petisca e eu no meu jejum já que nunca como antes de ir 
para a caça (irrita-me ouvir as tripas às voltas durante a noite). 
 
19.00 Arrancamos. No caminho o Manuel vai mostrando sinais onde os 
porcos passam ficando eu a pensar que devo estar louco pois aquilo é 
caminhos deles naquelas encostas que ferve, tendo ficado a pensar que devia 
estar passado, pois via caminhos em todo o lado (e via porque o eram). 
Eu de Destroyer e o meu vizinho leva a carabina. 
 
19.10 Chegamos a 300 mts do meu palanque Fitos (Palanque ex-Adamo 
quero que o AKAgão se lixe hihihihi, agora rebatizado com o nome de "O 
Palanque do Terror da Serra Algarvia", ou seja EU). Esvaziar a bexiga vestir  
a roupa (no meu caso levei tudo para baixo e esqueci-me da roupa da caça). 
Embarcar na carrinha e palanque com ele, subo directamente da carrinha 
para a escada. O palanque é tipo uma escada de madeira com um banco de 
jardim em cima com o chão forrado a alcatifa para evitar barulhos. 
Despedidas feitas e começa o jogo. Passado 5 mnts aparece uma lebre na 
estrada 
 
19.30 Oiço barulho á direita no outro lado da estrada, e a lebre também ouve 
dando uma retirada a passo apressado. Pára o barulho de mato a partir. 
 
19.40 Começa o soneto de sopradelas e grunhidos mesmo á beira da estrada, 
mas sem se deixar ver. 
 
20.00 Sua excelência resolve mostrar-se a medo; é uma fêmea na ordem dos 
50/60 kls. Anda cerca de um metro para fora do mato e volta a correr para 
dentro. 
 
20.30 Acaba com o "jogo do Houdini" e sai cerca de 2 mts acompanhada por  
2 porcos na ordem dos 20 kls, atravessa a estrada e enfia-se no mato 
(com  uma inclinação de cerca de 35º) que fica mesmo á direita do palanque 
e que dá para a estrada da foto. 
 



 
 
S a i e m mesmo no topo da curva já no limite de onde os consigo ver e 
começam a deslocar-se pelo mato á minha esquerda na minha direcção com a 
sinfonia que tinha começado á uma hora atrás. Vêem na direcção do meu 
palanque em vez de irem ao cevadouro. 
 
21.00 A fêmea está debaixo do meu palanque (que fica a pouco mais de 3 
mts do chão em linha recta) mas nas minhas costas. Vejo-a perfeitamente, 
continua a soprar, os dois bácoros ficaram mais para trás alinhados com a 
fêmea e na mesma sinfonia.  
 
21.30 já me dói o pescoço de estar torcido a olhar para ela, e nada de 
esboçar um movimento excepto quando sopra. De repente um barulho que 
parecia um trem de cozinha completo a cair no chão da cozinha. Mando um 
salto que pouco faltou para não me estatelar cá em baixo. Olho para o 
cevadouro está lá um "Javalurso" a comer, fez aquele barulho quando 
mandou uma focinhada no capot amolgado que cobre o milho. Eis que surge 
o lado religioso que todos nós temos, penso: Deus existe e faz coisas boas..... 
 
21.35 Acho que 5 mnts de morfes já são mais que suficientes (ignoro se 
chegou antes, pois eu "só via porca"). Resolvo que está na hora além de que 
o raio da porca já me estava a por os nervos em franja com aquela sinfonia 
ineterrupta. Vejo-o a comer descansado como se nada fosse, armo o arco pin 



na caixa de velocidades e penso “vou acender a luz a ver como o menino fica 
mesmo bem na fotografia". Acendo a luz a porca guincha e desaparece tudo 
numa nuvem de poeira e mato a abanar. Devo ter ficado com a uma cara de 
parvo pior que aquela que os deuses me deram. Grito para dentro - F&%$#" 
não acredito, porque raio fui acender a luz? Alguém te pediu para acenderes a 
luz? É sempre a mesma m$%%&. 
 
21.50 Mando mensagem a todos a contar. O Analidio ainda não viu nada, o 
Manuel diz para ter calma pode ser que voltem. 
 
22.00 Tiro de carabina. 
 
22.05 Mando msg ao Analidio que me diz que deu um tiro num mas que se 
foi embora a passo. 
 
00.00 A manhã de praia começa a fazer efeito, dou uma "cabeçada". Quando 
abro os olhos só vejo chão á minha frente, penso: Já foste. Devo-me ter 
agarrado com as unhas dos pés para não me ter estatelado. O coração 
dispara e fico desperto. 
 
00.30 O mesmo não aterro de cabeça por sorte, decido desabotoar o blusão. 
O frio (19ºc) mantêm-me acordado. 
 
01.00 O Manuel vem buscar-me e vamos ter com o Analidio. Saímos da 
carrinha, o Maxx já vai solto. O Analidio diz-me de onde vieram os porcos que 
era para onde o Maxx "embicava". Olhamos para o cevadouro está lá uma 
porca na ordem dos 60/70 kgs com um tiro perfeito nos vitais. Caiu sequinha. 
O Maxx manda-se a ela como se não houvesse amanhã, morde-a por todo o 
lado. Passado 5 mnts já se engasgava com os pelos da crista que tinha 
rapado. Digo-lhe para ter calma manda-se para cima dela e todo cheio de 
sangue olha para mim com cara de caçador mentiroso a "dizer" - Matei-a 
agorinha mesmo. 
 
01.15 Arrastamos a porca e o Maxx que vem pendurado nela para a carrinha 
e vamos para casa do Manuel "despir" a fêmea. O Manuel despacha a obra e 
eu ajudo com a minha Mora e o Analidio segura de modo a facilitar o 
trabalho. 
 
2. e picos Vamos para casa já com o animal dividido. 
 
 

Dia 2º - 27/6/2012 
 

 
Bem, como não tinha conseguido á primeira eis que faço nova tentativa (tipo 
Bestero Oliveira hihihih) 
 
18.00 Chegada a Pereiras Gare já lá está o Manuel. Cumprimentos um 



bocado de conversa uma ladradas ao autóctones da Vila por parte do meu 
Maxx (onde já era conhecido por motivos idênticos quando da sua última 
estadia). 
Antes de ir tomei um providencial café para evitar voos picados de cima do 
palanque. 
 
19.00 Lá vamos nós (desta vez só eu e o Manuel). Paramos a 300 mts do 
palanque para o respectivo "vazamento bexigal" e sigo a pé, pois faço menos 
barulho que a carrinha. 
Subo a encosta e quando lá chego tenho o coração a 200 rpm. Amaldiçoo logo 
o raio do café (beberagem que adoro mas que me faz um mal terrível, fico 
com a sensação que o coração não me cabe dentro do peito, mas por outro 
lado elimina-me o sono por completo). 
Bem, lá vou eu de bagagem na mão a amaldiçoar a decisão tomada de tão 
nefasta bebida eheheh. 
Estou a 10 mts do palanque, olho para o cevadouro e vejo um molho de 
mato, penso olha o Manuel tirou o capot e pôs mato. Nisto o mato mexe-se... 
Raios apesar da ventania o mato "não mexe assim".Gelei... Olho melhor e 
vejo 4 listados (ou seriam porcos de pijama? Às vezes deitam-se cedo hihihi). 
Penso: É já! Tenho é que quebrar o enguiço. Se pensei melhor o fiz,"nockei" 
uma flecha no arco e lá vou eu pé ante pé com uma ventania pela cara que 
me ajudava sobejamente. 
Estão todos de rabo para mim e muito juntos, tenho a noção plena que 
mesmo de rabo as pouco mais de 70 lbs do meu arco dão conta do recado 
mas acho que mais vale fazer as coisas do modo clássico, ou seja de ladecos 
(para o caso suas mentes devassas). Espero que um se afaste tendo ido para 
a direita. Armo o arco pin na caixa de velocidades e der repente assalta-me 
uma duvida. Será que estou mesmo a 20 mts?????? Desarmo o arco e vou 
recuando até a tralha, saco do RF e lá vou eu estou ligeiramente  ao lado da 
escada(portanto a 20 mts mas quando um tipo é burro nem pensa). Ligo o RF 
e 21 mts. 
Mas noto uma ervita entre o porco e eu, pois este tinha os vitais a descoberto 
mas tinha a cabeça de outro a tapar-lhe o resto do corpo. Tento nova leitura 
21 mts: geringonça de um raio está parva. Estou para aí a uns 30 mts e esta 
porcaria lê 21mts devido ao raio da erva - pensei na altura. 
Bem pin dos 30 na CV e gatilhada ainda por cima de um tiro já de si alto. 
Debandada geral 3 para a esquerda um para a direita. 
Moral: no negativo vejo as minhas penas cor "pinkniles" na curva e penso: 
minha rica Grim reaper. 
Bem noto que o porco da direita vem a descer a passo mas estava tão 
descolhoado que nem pensei em atirar de novo. Parou na borda do mato a 
olhar para mim cerca de um minuto e foi-se. 
Vou buscar a flecha e o resto da tralha, subo para o palanque e "abanco". 
Olho para o relógio 19.20 
 
20.00 Oiço o mato a estalar e pedras a resvalar na estrada paralela ao meu 
cevadouro á direita, fico alerta e nada. 
 
21.00 Passa um por detrás de mim vejo o mato a abanar mas não o consigo  



ver bem, oiço os passos pesados e a respiração... continua a andar devagar 
nem pensa ir ao cevadouro. 
 
23.00 Oiço o mato a partir ao fundo da minha estrada, vejo um vulto a 
passar para a esquerda, começa a soprar (apanhou o cheiro onde estive a 
recuperar a flecha) e parte 4ª a fundo por onde veio. 
 
00.00 Estava tanto frio devido ao vento que tive de pedir ao Manuel para me 
vir buscar. Congelei com aquele vento e falta de roupa apropriada. 
 
 

Dia 3º - 30/6/2012 
 

 
Insistindo na táctica de insistência (passo a redundância) do nosso Bestero 
Oliveira faço um terceiro raid à zona do Manuel Cheta. 
 
17.00 Em Pereiras Gare tento falar ao Manuel mas rede é coisa que não é 
fácil por aquelas bandas. Subo a rua e no topo tenho rede. O Manuel diz que 
está a 10 minutos dali. 
Umas corridas do Maxx e voltamos para baixo, já apanhamos o Manuel a 
chegar. Vamos ao café, ele come uns caracóis eu bebo uma cola, pois jejuo 
antes da espera, como sempre. Pergunto se vem algum carabineiro (a ver se 
arranjo trabalho para o Maxx) mas não vem nenhum, um no dia antes e dois 
para o dia a seguir (Raios, é sempre ao contrário, mas adiante..) 
 
18.30 Vamos a caminho do cevadouro, paramos na zona de "vazagem 
bexigal "do costume. Equipar, ou seja vestir a fatiota civil (pois não havia 
outra), tendo o Manuel me emprestado um casaco de polar que veio a ser de 
uma utilidade muito mais que apreciada. 
Subo para a carrinha e lá vamos em direcção ao cevadouro. Chegamos, eu 
trepo para o cevadouro mais a tralha costumeira e o Manuel vai levar milho 
ao cevadouro. 
Olha para mim com ar desalentado e diz:"Não vieram cá, não mexeu" ao que 
respondo:"E? não quer dizer que não mexa hoje". Dá-me um sorriso forçado 
e responde: "Pois é". Entra na carrinha e lá vai ele. 
 
18.40 Ainda mal tinha deixado de ouvir a carrinha quando oiço o mato a 
partir á esquerda. 
 
19.00 Aparecem 4 comensais na ordem dos nem sei quantos quilos (vejam 
nas fotos). 
 



 
 

 
 
Pata ante pata entram no cevadouro ás cautelas. Já nos conhecíamos de há 
dois dias - eram os mesmos 4. Começa a comezaina. Umas traolitadas de um 
mais agressivo e dispersam um pouco. Começo logo a magicar: estou com 
um enguiço terrível, o melhor é quebrá-lo já. Tiro duas fotos e resolvo atirar. 
Flecha "nockada" armo o arco devagar, pin na CV, ajusto a ancoragem, pin de 
novo na CV mesmo entre a pulmueira e a bomba cardíaca. A flecha sai como 
um raio nem oiço o famoso" tambor", arranca  pela estrada abaixo em sérias 
dificuldades, sobe um pouco da ladeira. No fim desta começa a rebolar para 



baixo, pensei de imediato no anúncio: “Grim Reaper watch them drop”. E não 
é que é mesmo? 
Mensagem ao Manuel a dizer que já tinha mandado um abaixo, se podíamos 
ir buscar o Maxx para ele treinar. O Manuel pede desculpa mas diz-me que 
não para não inutilizar o cevadouro por um bácoro. Ainda não é desta que o  
"Maxxometro" vai funcionar. 
Pensei em o lá deixar, mas depois lembrei-me que carne de javali é tão boa 
que até os javalis gostam, e assalta-me o "efeito Gollum" já só vejo o meu 
precioso javalizinho na boca dos congéneres. 
Digo ao Manuel que o vou buscar ao que ele acede, vou ao cevadouro 
recuperar a minha flecha (a mesma da última vez com a mesma ponta). 
Encontro-a espetada num tarolo de sobreiro cheia de sangue. 
 

 
 
No chão o rasto é escandalosamente visível (podem ver na foto em que 
seguro o tarolo de sobreiro, no lado esquerdo em cima no chão). Lá vou eu 
buscar o meu 1º javali (o quebra enguiço). Recupero-o rapidamente como era 
lógico pelo rasto de sangue e pelo sitio onde ficou (correu uns 40 mts durante 
5 segundos). Trago-o e ponho-o do outro lado da estrada do meu palanque e 
depois subo para este. 
 



 
 
19.15 Parece que passou uma hora, mensagem ao Manuel, que me diz para 
esperar um grande. 
"Um grande, para que quero um grande?? Eu apetece-me é cantar em plenos 
pulmões o Nessun Dorma isso sim, é que me apetece. Já tenho o que queria 
agora quero é festejar", bem a vida não é só o que queremos e com certeza 
que o Manuel também ficaria contente se mandasse abaixo o javalurso que vi 
na primeira noite. 
 
19.30 O ritmo cardíaco abrandou quem sabe se á conta do trecho do Puccini. 
Começa o mato a estalar à esquerda de novo. Aparecem os irmãos outra vez. 
Pensei que apareceriam pesarosos mas estão apenas cautelosos ( filmo com o 
telemóvel). 
 
19.45 Entram no cevadouro indiferentes á morte do irmão e recomeça a 
comezaina, bem estes gajos são tipo americanos - a forma de se sentirem 
pesarosos é encherem o bandulho nos funerais. E como enchem o bandulho 
aqueles três. 
 
20.30 Passam em passo acelerado no topo da estrada da direita "8 canhões": 
6 na ordem dos 60/70 e 2 na dos 80/90. Os pequenos continuam a comer. Os 
outros entram ao mato e deslocam-se para a esquerda a descer o declive que 
fica na direita do meu cevadouro, e claro, os pequenos comem sem parar. 
 
21.00 Oiço o mato a estalar á esquerda na minha direcção, um dos pequenos 
começa a bufar para a esquerda, outro chega-se para o mato da direita e o 
outro....come ainda com mais velocidade. O comezainas manda uma trolitada 
no capot e os grandes desatam a correr para baixo em grande velocidade. Os 
pequenos voltam todos a sua faina com apetite redobrado. Os grandes ficam 
no fim da estrada ao fundo com muitas reclamações. 
 
22.30 Os pequenos comem bastante mais devagar, um deles deita-se. "Tá 



cheio o sacana, já nem pode das patas". Os grandes vêem pela estrada 
direitinhos onde retirei de dentro do mato o meu. Isto vai dar buraco. Eles 
pensam o mesmo e desaparecem em grande velocidade  pelo mato com uma 
algazarra de quem viu alma penada. 
 
22.45 Os pequenos retiram, já não devia caber mais milho. 
 
23.15 A vara que todos os dias passa no cabeço em frente está em 
deslocação mais ou menos á tabela (os cães dos montes vão ladrando 
conforme se deslocam para norte. 
 
23.30 Começa um porco a bufar e a fossar dentro do mato - não o vi a fossar 
como é lógico mas pelo barulho só podia ser, já que é mato e barulho de 
pedras á mistura. 
 
01.00 O Manuel aparece como combinado dizendo que nos grandes todos 
acertam nos pequenos é que é de artista, rimos um bocado. 
 
Vamos á aldeia, mostro o javali ao Maxx que de imediato se pendura nele e 
leva-o de rastos rua abaixo, o efeito Gollum apoderasse de mim outra vez e 
nem pensar este gajo dar cabo de tamanha iguaria. Fecho-o no carro e 
arrumo o meu troféu na bagageira. Oiço um barulho que me foi 
desagradável... Don Maxx acaba de me rasgar os estofo da cadeira do banco 
de trás na expectativa de entrar na bagageira e desfazer o meu porquinho. 
Passa-me logo na mona a imagem da minha querida Esposa a encarar tal 
avaria! Bem, quero que se lixe, podia ter roído meio carro que estava-me 
borrifando nada me vai estragar a grande noite. 
Despeço-me, rumo a Albufeira ainda tenho que o arranjar. Esfolo-o estripo-o 
e divido-o em sacos (minha rica Mora). 
 

 
 
 
Material: 



 
Arco Bowtech Destroyer de 70# a 29" 
Flechas Carbon express Mahyen 350 empenadas com pena natural de 4" e 
nock iluminado nocturnal de cor verde 
Pontas Grim Reaper Razortip de 125 gn 
Disparador Tru ball short-n-sweet 
 
PS- foi o quebrar de um enguiço que muito devo ao Manuel Cheta que fez os 
(im)possíveis para que tudo corresse da melhor forma e ao qual muito 
agradeço mais uma vez. Foi incansável a todos os níveis. 
A verdade histórica foi reposta graças a mim, já que a história fala dos 3 
porquinhos e não nos 4. 
As grim reaper fizeram que ele sangrasse muito, daí parecer muito mais 
pequeno (hihihi) 
O meu obrigado a todos os Amigos que me felicitaram por isto pois todos eles 
sabiam como era importante para mim. 
A flecha está espetada no tarolo depois de passar o porco para não dar cabo 
das lâminas, e isto foi propositado! Tão certo como o meu primeiro nome de 
Hipólito. 
E sim pessoal, sinto-me muito bem. 
 
Grande abraço a todos. 


