
 
Lua cheia, 2 de Agosto de 2012 
 
 
Fim de tarde em Siracusa. Amontoados debaixo da copa frondosa de uma oliveira 
ancestral, um grupo de jovens barbudos espera com ansiedade mais uma reunião com 
o mestre. Afastado meia dúzia de metros, de ar solene e movimentos lentos, tão 
barbudo como os seus discípulos, envergando uma toga imaculadamente branca, 
Pitágoras inicia o processo. Da sua bolsa de couro meio gasta, retira um pequeno 
rectângulo de papiro finíssimo. De seguida, ainda com lentidão e cuidado, coloca a 
preceito, sobre o papel, pouco mais que uma pitada de ervas secas cortadas em 
tirinhas de largura milimétrica. Usando a ponta dos dedos e sob o olhar atento dos 
homens que o rodeiam, o velho, com o vagar que se impõe a um encontro de sábios 
como aquele, inicia o enrolamento da mortalha acendendo-a de seguida. Perante o 
silêncio sepulcral da assembleia, o mestre semicerra os olhos levando à boca o 
pequeno cigarro. O Circulo contempla o acto. O Mestre inala uma valente baforada de 
fumo, guardando-o nos pulmões por alguns momentos... Ainda de pálpebras fechadas, 
lentamente, deixa que o fumo saia por si, entreabrindo os lábios secos e gretados. A 
plateia de barbudos, todos trajados de togas beges e sandálias de tiras de couro 
castanho, aguardam com ansiedade a frase do Sábio que, quase em surdina, 
entredentes e ainda em transe, deixa sair da garganta rouca: 
-“ O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos”- disse o velho 
abrindo os olhos com dificuldade.  
A plateia, histérica, berra e aplaude ruidosa. Pitágoras acena agradecido enquanto dá 
uns bafinhos ligeiros no cigarrito, que ainda ia a meio sabendo, com certeza, que mais 
tarde os arqueiros caçadores usariam com frequência o seu teorema para definir a 
distância real entre o seu tree-stand e o animal a abater. Talvez por esta razão e em 
sua homenagem, Pitágoras foi o nome escolhido por Domingos Repas para baptizar o 
seu cão. Foram ambos meus companheiros de caça, no dia que cobrei o meu segundo 
navalheiro. 
Encontrei-me com o Domingos e o “Pita” ( diminutivo de Pitágoras) no final da tarde 
de quinta feira, na Proflecha. Pouco depois o Sr. Augusto, usando o computador, 
mostra-nos as mais recentes fotos do cevadouro dos eucaliptos, em Águas de Moura. 
Luziram-nos os olhos, aos dois, a mim e ao Domingos, claro está, perante a imagem 
de um macho de calibre razoável que aparecia nas fotos e que trazia, de imediato, um 
grave problema: Quem ficaria no referido cevadouro? Eu ou o meu companheiro?  
Moeda ao ar e fica resolvido. O Sr. Augusto, juiz decisor, decreta o veredicto: Fica o 
Zé Madureira! Confesso que fiquei satisfeito com a decisão da moeda no entanto, por 
experiência, sei que é tudo uma questão de sorte e coincidência, não há certezas na 
caça e como tal: - A ver vamos! – Como diz o cego. 
 
Depois de carregarmos o carro do Domingos com os nossos pertences cinegéticos, 
fazemo-nos à estrada estabelecendo de imediato um objectivo concretizável apenas 
em Águas de Moura: “Enfardar” a bela bifana do café da bomba de gasolina perto da 
herdade onde iriamos caçar. Com a bifana em mente, seguimos viagem calmamente 
enquanto as conversas iam surgindo, umas atrás das outras, sobre caça e outros 
assuntos, como sempre acontece quando se viaja em direcção a uma ocupação que 
nos agrada sobejamente.  
 



Resolvido que estava o assunto da bifana e com aquele nervoso miudinho à flor da 
pele, seguimos para o local de caça estacionando o carro do Domingos junto à estrada 
que dá acesso aos cevadouros. De imediato, o Pita salta para fora do carro sendo 
convidado pelo dono a comer um resto de bifana que este tinha trazido para o cão. 
Afinal todos somos caçadores e com direitos iguais. Ainda assim, o canídeo mostrou 
não ser apreciador da iguaria com a mesma intensidade que os seus companheiros, 
deixando-a intacta no chão. 
Com a trouxa às costas e o cão guardado na bagageira do carro, lá fomos para os 
respectivos palanques. 
 
Apesar das fotos, o meu entusiasmo era relativo. Ainda não me tinha esquecido das 
últimas esperas, no mesmo local, em que levei uma tremenda seca sem que tenha 
visto ou ouvido javalis. É verdade que lá iam ao milho, mas não se sabia bem com 
que frequência e a que horas lá punham as patas. Apesar do local querençudo, poderia 
acontecer ter de esperar longas horas e, como antes, não ver vivalma. 
 
Iniciei aquilo a que me tinha proposto trepando a estrutura de madeira, que ajudei a 
construir, sentando-me confortável no topo enquanto verificava, lá do alto, que o 
cevadouro e o respectivo bidon estavam carregados de milho, tarefa executada pelo 
Sr. Augusto, nessa mesma manhã.  
 
Após armar a besta, afino os binóculos. De seguida, coloco a garrafa de água à mão, 
junto com as barras de cereais, caso a fome aperte. (pouco provável, a bifaninha da 
ordem já cá canta!) 
Através dos binóculos demoro-me na observação de um passarito de cor esverdeada 
que comia fragmentos de milho, por ali espalhados, deviam ser quase 9 da noite... 
 

 
O cevadouro fica à esquerda do bidon, junto ao amontoado de paus. 
 
Nada mais há a considerar até ao momento em que, já de noite, seriam umas dez e 
meia, oiço o estalar de um ramo seco. Momentos depois mais um. A direcção do 
vento favorecia o caçador não deixando, no entanto, ouvir bem os ruídos. Ao longo da 
espera já tinha ouvido outros sons semelhantes, mas aquele, - e que o diga o meu 



coração que disparou a galope, a 200 à hora – era diferente. Naquele momento o 
vento pára e o ruido... Nada. Nova rajada. As copas dos eucaliptos ainda novos, ali à 
minha altura, dançavam frenéticos, e de novo... Novo estalar de madeira. 
NAH! Isto é bicho! – Disse eu, não sabendo se se tratava de porco ou texugo, mas lá 
que era bicho era! 
A prova veio depois quando oiço, vindo do mesmo lado, à minha esquerda, uma breve 
corrida com “pezinhos de lã”. O vento pára novamente e o silêncio é reposto. Fiquei 
alerta, pois claro, com os sentidos ao rubro e a rezar para que o vento não mudasse de 
direcção levando o meu cheiro para os lados do cevadouro. A ventania recomeça e de 
imediato oiço aquele restolhar característico dos javalis em deslocação. O bicho sabia 
que seria impossível não ser detectado pelo som do seu caminhar, pois o chão do 
eucaliptal estava repleto de ramos velhos e folhagens secas  e, por essa razão, optou 
sempre por caminhar apenas quando a ventosga se fazia sentir, aos poucos, 
progredindo na direcção do cevadouro.  
Nesta fase, e ainda sem o ver, eu já tinha a certeza: -É javali!!! Com tanta mariquice e 
cuidado, só podia ser javali! 
Arregalei os olhos e estiquei o pescoço por cima da rede que circunda o posto de 
espera, tentando ter um campo de visão mais abrangente na esperança de detectar o 
porco. Pareceu-me ver um vulto negro por detrás de uma moita junto ao pequeno 
pinheiro que está à esquerda do cevadouro e levei os binóculos à cara, observando 
naquela direcção. 
O momento alto desta espera está prestes a acontecer. Fui presenteado com a magia e 
a beleza da natureza no seu estado mais puro quando, com os binóculos, consigo ver 
na perfeição o corpanzil imenso de um javali escondido na sombra do pinheiro, atrás 
da moita, quieto, de lado para mim e a olhar fixamente para o cevadouro, à sua frente, 
a cerca de um metro e pouco. Naquele instante resolve esticar o pescoço na direcção 
do milho, empurrando a enorme cabeçorra na tentativa de abocanhar o milho que se 
encontra debaixo do disco de ferro e, ao mesmo tempo, mantém o corpo imóvel, 
resguardado na sombra e protegido pelo arbusto ao seu lado. A magia acontece 
quando a luz da lua incide sobre o enorme focinho, no momento que está todo 
esticado, deixando ver perfeitamente as suas feições de suíno com os olhos brilhantes 
e o pêlo grisalho, rebrilhando sobre a intensidade daquele luar magnífico...foi 
espectacular, aquele brevíssimo segundo e meio de acção suína num esforço titânico 
para chegar à comida, ficando aquém desta por uns míseros milímetros de distância. 
Frustrado, quase sem se fazer ouvir, desloca-se para o lado oposto do cevadouro, 
bastante distante do milho, tomando ares. A ventania continuava, pondo tudo a abanar 
à minha volta, obrigando-me a reforçar as minhas preces para que a direcção do vento 
se mantivesse como até aquele momento. 
 
Deixei de o ouvir. – Mau! Terá desistido? Onde é que ele andará? Perguntei-me eu 
meio à “rasquinha”, com medo que o bicho tivesse... Como dizer... BAZÁDO!!! 
De repente vejo-o, literalmente, a dar um saltito detrás de uma moita para outra, muito 
próxima do bidon com milho, nas imediações do cevadouro. 
De imediato voltei aos binóculos e a cena foi caricata. Lentamente o porco sai detrás 
da moita e com passos curtos coloca-se ao lado do bidon, que estava de pé. Com 
aparente despreocupação e completamente a descoberto, o bicho, descontraído, olha 
para a direita, e depois para a esquerda. Fixa o bidon, dá uma cheiradela 
despreocupada, come um bago de milho que estava no chão e, enquanto mastiga, olha 
fixamente para o cevadouro. Dá uma narigada suave no bidon, apanha mais uns bagos 
e dirige-se confiante para o cevadouro, seguramente com vontade de enfiar as fuças 



no montão de milho que lá estava mesmo à mão de semear ou, melhor dizendo, 
mesmo ao “focinho de semear”. 
Confesso que me esqueci que estava a caçar. A minha mente deve ter concluído que 
estava em casa a ver o National Geographic, confortável e calmo. Tão calmo como o 
javali que, naquele momento, estava de pé junto ao disco, no cevadouro, com o 
mesmo ar de quem está ali para ver as vistas e não para comer, como se isso fosse 
condenável, ao abrigo da lei dos porcos. Inicialmente a sua posição não me favorecia 
o tiro, mas o porco, sensível ao meu problema, pôs-se a três quartos, dando a primeira 
bocada no milho. Eu, já farto do programa sobre a vida animal e com a preocupação 
de poupar milho, que é caro e não deve ser desperdiçado, levo a arma à cara e 
espremo o gatilho. O porco corre desenfreado, oiço o mato a partir como se não 
houvesse amanhã parecendo-me que o animal descreve um círculo dirigindo-se 
novamente para os meus lados, ficando relativamente perto, à minha esquerda. 
 
Pousei a besta. Respirei fundo. As mãos tremiam-me como varas verdes e estava 
ofegante. Temi ter falhado o tiro. Registei as horas: 22h44. Descansei uns momentos 
e enviei a mensagem ao Domingos, dando a notícia. 
 
Esperei quase uma hora, antes de ir ver se havia sangue. Achei que o bicho podia 
estar ferido, ali perto. Findo este tempo, já sem aguentar a incerteza, lá desci do 
palanque e fui ver se havia resquícios de tinta vermelha. Um metro além do 
cevadouro lá estava o rasto bem visível de sangue fresquinho. Acertei-lhe, pois 
claro!!! 
Voltei para o palanque, mandei a mensagem ao meu companheiro dizendo que 
teríamos que ir pistear o porco, recebendo a resposta quase de imediato, com a 
informação que teria ajuda dentro de pouco tempo. 
Minutos depois chegam o Domingos e o Pita. Trocámos os galhardetes do costume e 
vai de procurar o porco. Achei que poderia confiar no nariz do Pitágoras, um Cão de 
Água arraçado de caniche (!?) simpatiquíssimo e obediente ao seu dono como nunca 
vi noutro cão. O animal, junto ao dono, sereno e sem nunca latir, descobre o sangue e, 
de imediato, segue o rasto do javali optando por uma direcção que me parecia pouco 
provável. Uns metros mais à frente, vinte ou trinta, não sei precisar, o cão interrompe 
a sua marcha, senta-se com a língua de fora, olha para o dono, abana a cauda e volta a 
andar por ali a “passarinhar” sem continuar o pisteio. 
Eu vinha mais atrás e, quando me deparo com o Domingos a incitar o cão para 
prosseguir a tarefa, confesso que pensei: - Lá está, um Teckel devidamente ensinado é 
que era... agora, cansados, vamos ter que voltar atrás para seguir o sangue até 
encontrarmos o javali... Naquele momento, o Domingos, confiando no cão, faz incidir 
a luz da lanterna à nossa volta. O javali está morto ali ao nosso lado, a cerca de 5 
metros, bem visível. O Pita afinal tinha razão! Fiquei com peso de consciência por ter 
duvidado das suas capacidades! 
 
 
 



 
Ei-lo! O mê bitcho dentudo. 
 
Tal como tinha observado antes do tiro, tratava-se de um navalheiro enorme, com o 
pêlo cinzento, um belíssimo e imponente animal. 
Após as fotos da praxe, o Domingos atou uma corda às patas traseiras do porco, de 
maneira que o conseguíssemos arrastar até ao carro, estacionado na orla do eucaliptal, 
a cerca de 50 metros. Como referi anteriormente, o chão estava sujíssimo, com 
imensos ramos secos e troncos caídos, dificultando, e muito, o acto de rebocar o 
cadáver do porco. Lá puxámos e repuxámos arrastando o porco com extrema 
dificuldade até que, por diversas vezes, exausto e ofegante, tive que parar com o 
esforço, sob pena de me ficar por ali, tão morto como o porco. O Domingos, por seu 
lado, visivelmente em forma, esperava pacientemente que a minha cor arroxeada se 
dissipasse e a respiração voltasse ao normal para darmos continuidade à tarefa, até 
que, finalmente, o porcão se encontrava devidamente acondicionado na traseira do 
carro do meu companheiro. De novo parámos para comer uma bifana, no mesmo 
sítio, que para nosso prazer está aberto 24 horas por dia. Daí até à garagem do 
Domingos foi um instante. Fomos recebidos pela esposa e pela filha do meu 
companheiro e mais tarde também pelo respectivo sogro. Todos deram uma grande 
ajuda no desmanche do porco e, por certo, tal como eu, não esquecerão esta magnífica 
noite. A todos, mas em especial ao Pitágoras, o filósofo, e ao seu homónimo, o cão 
caçador, um grande bem-haja! 



 
As dentolas. 
 
 
 
 
 

 
O desmanche do porco, na garagem do Domingos Repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O troféu! Pelas minhas contas anda muito perto dos 100 pontos. As navalhas medem 
16 cm. 
 
 
Falta dizer que o tiro entrou um pouco atrasado mas, ainda assim, a lâmina cortou 
longitudinalmente um dos pulmões. Avaliando pela dimensão do porco bem como 
pela dificuldade que tivemos em manusear a peça, concordámos que este pesaria 
cerca de 130 kg. No entanto, não temos termo de comparação e portanto é possível 
que o animal pese menos.  
 
 
Material:- Besta Bowtech Stryker 380 

- Pontas NAP Spitfire 125grains 
- Binóculos Steiner Hunting 10X42 
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