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O “burro-pónei” 
 
(relato conjunto de JM e MS) 
 
 
 Foi assim que um bando de invejosos classificou o javali que cacei na passada 
quarta feira, dia 27, em Ponte de Sôr. 
             O bando, composto pelos Srs. Augusto Pires, João Carlos e Nuno Ribeiro 
deslocou-se em romaria para o sul do país, mais própriamente para Alcácer do Sal, 
com o firme propósito de caçar um porquito, fosse ele de que tamanho fosse, pois sei 
de antemão que é malta capaz de deitar abaixo o mais imberbe dos suínos, só para 
fazer o gosto ao dedo do gatilho, não olhando a tamanho, raça ou credo, de tão 
simpáticos animais.  :-) 
 Perto das 14h00, dois grandes caçadores (!), o Miguel Santos e eu, na 
companhia do sogro do primeiro – O Sr. Pedro - seguíamos em direcção à Herdade de 
Marvila, em Ponte de Sôr, na perspectiva de  apanhar um javali... ou dois!,  se a sorte 
nos fosse favorável, claro está!  
Prometia ser um noite de caça animada, houvesse ou não porcos no”espeto”, pois além 
de nós viriam também, esses sim, caçadores de renome nestas lides da caça com arco, 
o Helder Bento e o - espantem-se, Tiago Lemos, que já há uns tempos não vinha fazer 
o gosto ao dedo. 
 Sem desprimor para os restantes, é um prazer caçar com o Tiago. Além de bem-
disposto e sempre pronto a ajudar ou a esclarecer uma dúvida, este companheiro é 
dono de um “je ne sais quoi” cinegético que faz parecer que “isto” da caça lhe está no 
sangue e já nasceu com ele. Para nós, é um dia diferente, para ele, é mais um 
momento no seu habitat natural. Acho que a caça lhe está no sangue. 
 
Durante a viagem, em conversa, eu e o Miguel abordámos diversas vezes o tema: 
“Burros em Ponte de Sôr”. A expressão burros, define na gíria do caçador-arqueiro, um 
javali adulto, navalheiro, enorme, tão grande como um burro, outras vezes também 
designado como javalurso.  

- Parece que atiraram a um burro, uma noite destas, lá em Ponte de Sôr, comentei 
eu com o Miguel. 

- Eu sei – respondeu ele, mas parece que não o cobraram, aquilo é um bicho rijo à 
brava, mas não era o único, andam lá mais, já apareceram nas fotos várias 
vezes -, acrescenta. 

Lá fomos, quase um par de horas de viagem, a sonhar com os burros... 
Após a paragem obrigatória para o café, a meio caminho, aproveitámos para comprar o 
reforço de entremeada para assar, pão, o tinto, e... a mine!  
O facto de fazermos a viagem sempre na converseta obrigou a mais uma paragem 
forçada mesmo antes do aeródromo, naquela tasca à beira da estrada, para refrescar 
as goelas e comprar cigarros. Momentos depois, chegávamos ao portão da ZCT e logo 
de seguida aparecem o Helder e o Tiago, saídos da casa, para ajudar a descarregar a 
entremeada e as mines. Comentámos, um pouco antes, que o tempo tinha melhorado 
esperando-se uma noite não muito fria e até, quiçá, agradável. Minutos depois, ei-la, a 
Lei de Murphy: - “quando alguma coisa pode correr mal, corre mal” e cai um valente 
aguaceiro! Felizmente não durou mais que 20 minutos, pois não é nada agradável fazer 
uma espera com água a cair na “pinha”. 
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Enquanto se ultimavam os preparativos, vai de fazer o sorteio dos cevadouros. Os mais 
querençudos eram:  

- O da casa; 
- O da cadeira de ferro, agora com um blind no chão; 
- O do eucaliptal 2;  
- O da banha, junto ao portão e junto à estrada; 

Preferi ficar no eucaliptal 1, o mais antigo do eucaliptal, que não se sabia querençudo e 
por essa razão não entrava no sorteio. Fiquei nesse. O Tiago ficou na casa, o Hélder na 
cadeira de ferro e o Miguel no eucaliptal 2. 
E pronto. Pouco tempo depois já estávamos todos colocados, cada um no seu sitio e 
todos com ganas de furar um porco selvagem, quanto mais cedo melhor, pois ninguém 
fazia tensões de pernoitar por ali. 
 
Cedo, muito cedo, não sei precisar, seriam talvez umas 7h30 ou 8 da noite, recebo um 
SMS que me fez estremecer: -“ já temos porco”! Era o Miguel. O sortudo, ainda não 
tinha o traseiro sentado na cadeira à tempo suficiente para o sentir quente e já estava a 
fazer o gosto ao dedo. Após uma intensa troca de mensagens, pude apurar que o 
Miguel estava descontraído no seu blind, a pensar na vida ou a “passar pelas brasas”, 
digo eu...! quando é surpreendido pelo som aterrador de um exército de porcos 
famintos, gulosos e loucos por milho fresco e crocante, que vinha detrás dele, fazendo-
o crispar-se à escuta rezando para que não o sentissem. 

- “Eram cerca de 20, - relatou-me ele, à posteriori -, de vários tamanhos, desde o 
mais pequenito que mal se via, até ao maior. Só grandes, contei nove. Ainda 
fiquei a vê-los através da mira cerca de 20 minutos, até que resolvi atirar ao que 
me pareceu ser um dos mais crescidos...” 

- É grande? E dentes?- Pergunta o  SMS que lhe enviei após a notícia. 
Diz ele de imediato: -“Deve ter 70 kgs mais ou menos. Dei-lhe o tiro e vi que fugiu 
arrastando as patas traseiras. Julgo que ficou aqui perto.” 
- Fixe! Assim não dá trabalho a pistear. Agora aguenta que podem vir mais, disse-

lhe eu, esperando que o êxodo porcino me proporcionasse um tiro dentro em 
breve. 

E o Miguel aguentou... sem mais visitas nessa noite. 
E eu aproveitei o balanço e... esperei também! Acreditei que a força da gravidade 
empurraria os porcos na minha direcção, visto que o cevadouro do Miguel estava 
colocado um pouco mais acima que o meu, mas nada. Acontece porém que, perto 
das 11h30, já na desesperante fase do princípio-do-não-acreditar-que-É HOJE!!!, 
dou comigo a ver um email enviado pelo maluco do meu primo que vive na Suíça, 
alusivo aos hambúrgueres McDonald, em formato de filme, que principío a visualizar 
no meu telefone, sem som. O filme começa e momentos depois uma algazarra que 
não se podia, juntamente, - para minha surpresa e simultaneamente agrado -, com 
umas imagens de belos traseiros de jovens raparigas, muito saudáveis, com as 
nádegas tatuadas com inscrições do género : “McBacon”, ao mesmo tempo, uma 
musiqueta que ecoava pelas matas de Ponte de Sor, fazendo assustar os porcos. 
Tudo porque o esperto do caçador, embevecido pela qualidade dos hambúrgueres 
se esqueceu de tirar o som do aparelho. 
 Pensei: - Bonito serviço, tanto tempo a fazer um esforço para não fazer ruídos e 
agora esta barulheira infernal! Se não tive porcos até agora, daqui para a frente é 
não tenho com certeza... e nesse momento oiço o precioso e inigualável estalar-de-
ramo-seco que tanto me apraz. Confesso que ainda me demorei um pouco até me 
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decidir a guardar o telefone, pondo fim ao filme sobre CUlinária, mas teve que ser, 
se era porco, eu tinha que o apanhar! 
         E assim foi. Com pézinhos de lã, o bicho lá se foi aproximando. Andava um 
pouco, parava para cheirar ou escutar. Enquanto caminhava, eu ligava a mira da 
besta. Quando parava, eu parava também. E lá íamos os dois dançando ao som da 
música que ele me dava, cauteloso. Finalmente vi-o, sózinho, na sombra de uma 
árvore, à escuta. Depois passou para outra, mais perto da comida, parando à 
escuta. Acabou por entrar com alguma confiança “depenicando” o milho que estava 
no chão, junto ao tubo. Negro, vinha sozinho e com a “crista” no ar e com aquele 
comportamento de porco experimentado, juntando o facto de haver muito pouca luz, 
e de eu estar colocado mais acima do que é comum, pensei que se tratava de um 
porco maior do que era na realidade. (sim, eu sei! Não é preciso dizerem-mo! Eu 
tenho um problema de visão que não me permite fazer uma avaliação correcta do 
tamanho dos porcos a abater!!!) . Infelizmente já me aconteceu outras vezes... e 
outras acontecerão, por certo. 
Bom, segue-se que o porco comia, neste momento, descontraído, de lado para mim, 
expondo o flanco, mesmo a pedi-las, a 16 metros da árvore onde eu estava 
empoleirado, obrigando-me a fazer a contabilidade necessária ao tiro, visto que 
tenho a mira da minha TAC 15i afinada para 30 metros. 
Apontei ao fundo da barriga, no sítio onde já não há porco, fazendo o desconto 
necessário para que o tiro não saia alto, espremo lentamente o gatilho, e o virotão, 
quando achou por bem, lá foi ao encontro do porco. 
O porco assustado c´mó diabo desata a dar às canetas como se não houvesse 
amanhã, correu para a frente, descreveu uma circunferência e passou, seguramente 
em excesso de velocidade, por baixo do meu palanque, dirigindo-se para o sitio por 
onde veio. Fiquei a ouvi-lo a partir mato, a atravessar uma zona com água e, achava 
eu, a afastar-se consideravelmente do sitio onde tinha parado para comer. 
Quando “recuperei os sentidos”, vítima de uma dose violenta de adrenalina e peguei 
no telefone para informar os demais do acto cinegético, reparei que as nádegas 
ricas em Omega 3 ainda se mantinham no ecrã do telefone. Desliguei a coisa e 
mando uma mensagem aos companheiros (inclusive ao referido bando de invejosos 
que tinham ido caçar mais a sul), informando que tinha atirado a um burro, mas que 
ainda não sabia se o tiro tinha sido certeiro e se cobraria o porco. Fragilidades! 
Quem as não tem? 
Esperei um bocado antes de verificar se havia sangue no cevadouro. Entretanto 
recarreguei a arma e, para meu espanto, volto a ouvir o “bailado-do-quebra-mato”! 
- Olá!?... Mais um? Tanta sorte? Para mim, hoje? Ele que venha! - pensei. 
Fiquei a ouvir o bicho a cheirar na zona onde presumivelmente o outro tinha 
passado em correria, momentos antes. O porco cheirava e parava, sucessivamente, 
aparentemente desconfiado com o facto de ter um primo sem vida, ali perto, ou 
então por causa da quantidade de sangue espalhado pelas imediações, o porco vai 
à vidinha dele e fico de beiço, pois já me estava a habituar à imagem de um duplo 
troféu... 
Segue-se que vou ver do virotão. Ensopadinho em sangue! Mando um SMS a pedir 
reforços para o pisteio. Diz o Miguel (que entretanto já estava na peugada do porco, 
acompanhado pelo Hélder), que ia ao monte buscar o Tiago para ajudar à busca e 
que o Hélder já vinha ter comigo. 
- “Hei!” – grita este- “Alto lá que não é porco!!! “ 
- Não te preocupes, avança que não atiro! – respondo eu, achando piada à 

cautela do outro. 
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Pouco tempo depois, com a vinda do Tiago e do Miguel, a equipa do CSI Porcino 
analisa as provas que determinam a autenticidade do acto e conclui que 
seguramente o suíno jazia, já cadáver, a poucos metros dali. Seguimos a pista de 
sangue, pouco visível, até ao porco, a cerca de 30 mts do cevadouro.  
- “Está ali”! diz  o Miguel apontando a lanterna naquela direcção. 
Fiquei desmilinguido (termo algarvio, creio) com a pequenez do porco. Afinal teria 
cerca de 40/50 kgs. Estava longe de ser um burro...  
Entretanto, morto que estava o bicho e feita que estava a autópsia, o Tiago amarra 
uma corda ao porco e vai de rebocar. Ainda dei uma ajuda, mas foi quase nada visto 
que o Tiago, às escondidas, comeu um punhado de espinafres e ficou fullpower, 
galgando as encostas ali à volta, sempre com o porco a reboque, de tal forma que, 
já na estrada, junto ao carro, alguém comentou que todos estávamos exaustos e 
ofegantes excepto o Tiago!!! Espectacular! 
De seguida a equipa CSI tenta desvendar o percurso de fuga do porco do Miguel 
(perdão, foi sem intenção). Sem resultado. Havia sangue, havia marcas de arrasto 
dos cascos, mas as provas eram inconclusivas. Depois de muita procura resolveu-
se dar por terminado o pisteio e procurar as entremeadas assadas pelo Sr. Pedro, 
que me souberam a ginjas!!! 
Dois dedos de conversa e vai de desmanchar o porco. De seguida arruma-se a 
trouxa e ala para Lisboa. O Hélder dorme em Ponte de Sôr, o Tiago deixa saudades 
e despede-se pois vai para muito longe, tão cedo não o veremos e o Miguel, triste 
com a perda do porco, talvez o encontre, amanhã pela fresquinha! 
 
Já em Lisboa, junto à Proflecha, - e após um chorrilho de mensagens engraçadas, 
satirizando o tamanho diminuto do meu troféu, enviadas, claro está, pela turma de 
venenosos caçadores que se dizem meus amigos mas que, verdade seja dita, 
estavam roidinhos de inveja por não caçaram nada e por essa razão, sentiam uma 
forte dor nas articulações dos braços. (leia-se cotovelos) -, deparo-me com um papel 
no parabrisas do meu carro. – Será multa?- Pensei de imediato. 

      Dizia assim:  
      
                                                    MULTADO! 

         150€ 
         Por ter chamado BURRO a um desgraçado de um javalizinho com 40 kilitos! 
 
           Pareceu-me razão suficiente para um estudo aprofundado subordinado ao 
tema: 

“Impulsos humorísticos no ser humano motivados pelo vazio constante do 
congelador”  AHAHAHAHAHAH!!! Os engraçadinhos!!!  
 
Seguem-se as fotos dos porcos. Afinal, sem estarmos à espera, o porco que o 
Miguel atirou na noite anterior, apareceu. Quem deu com ele foram o Sérgio e o Sr. 
Francisco, lá da Herdade. Parece que o bicho, com as patas traseiras paralisadas, 
conseguiu trepar a encosta até à rede que circunda a propriedade, a uma distância 
valente do local do tiro. Foi rematado pelos referidos pisteadores e esfolado pelo 
Sérgio que também tirou fotos e as enviou. 
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Obrigado ao Sérgio e a todos os companheiros que proporcionaram esta bela noite 
de caça.  
 
A fisga: PSE TAC 15i 
Virotão: PSE TAC 15i 
Ponta: Nap Spitfire 100gr (que ficou intacta)  
 
José Madureira 

 
As fotos: 
 

 
O Burro-pónei dependurado, e o urologista já com o bisturi na mão 
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 A rectoscopia 
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As fotos do porco caçado pelo Miguel Santos, encontrado na manhã seguinte: 
 

 
O Scott a a ferrar o dente. 

 

  
Os filhos do Sérgio espantados com o facto de estarem a ver, pela 1ª vez um javali com 70 kgs  
 
   


