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O esbanjador de javalis. 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
                    Creio ser desinteressante, mencionar que mais uma vez saí atrasadíssimo 
do trabalho. Que almoço, nem vê-lo. E que os preparativos do “ferramental” 
necessário ao acto de caça, se revelaram deficientes, como consequência, uma das 
luvas ficou em casa e, claro está, o valioso tapa-pescoços não esteve presente quando 
mais se sentiu a sua falta. 
 
 
                     Apesar da imprevisibilidade dos imprevistos, o certo é que eram umas 
seis e pouco, já eu me deleitava com a paisagem circundante, confortávelmente 
sentado no alto da Torreta a cerca de 3 mts do chão, no alto dum cabeço, rodeado de 
verde salpicado de sobreiras. À minha frente, entre o posto e o cevadouro, uma 
estrada que separa o montado do recém-plantado eucaliptal. Como sempre acontece, o 
sol vai descendo dando lugar à calma e à serenidade. As cores esbatem-se, as três 
dimensões da paisagem ficam reduzidas a apenas duas, e a vida crepuscular recomeça 
novamente. E é neste instante que passa por mim, super veloz, uma Raposa Torpedo. 
Passou tão depressa que só tive consciência da sua passagem alguns segundos depois 
de a ter visto. Volta a calmaria durante um bocado, interrompida por  um par de patos 
conversadores, fazendo um vôo rasante. Ao longe, o som das ovelhas. À direita, ao 
longe, as ovelhas e o lamento do cordeirito perdido, à “rasquinha”, a chamar pela 
mãe. Á esquerda, meia dúzia de perdizes invisíveis e um restolhar de bicho que me 
fez sair da apatia instalada. Devem ser porcos que estão a acordar ou a sair dos 
encames, pensei optimísta. Já o outro “eu”, o realista, achou que talvez fosse o 
Texugo pachorrento ou o Coelho saltitante ou até, podia dar-se o caso, não ser 
nenhum  destes e ser um dos outros, embora eu não soubesse quais. Sobressaltos, tive 
vários, mas nenhum com suino associado. Até que, finalmente, ao longe, na orla 
oposta à do eucaliptal, o distintíssimo ronco anasalado de porco grande! Finalmente! 
Eles “andem” aí!, repensei, meio hipnotisado mas, verdade seja dita, ainda não foi 
desta. A bicharada deu ares da sua graça só lá pelas dez e poucochinho, antecipando a 
sua entrada triunfal com o já aqui mencionado restolhar-de-folhas-secas e galhitos-
partidos-à-passagem. Eram dois vultos pretos, um maior, o outro nem tanto. Pego nos 
binóculos e espreito-os. Vi uma família composta por uma marrã, a maior, 



acompanhada por  uma fêmea mais pequena e, para compôr o ramalhete, uns sete ou 
oito listados, ainda raquíticos. Naquele momento eu estava de pé. Coincidência, claro. 
Tinha-me posto naquela posição momentos antes, para desentorpecer as canetas. O 
arco, pronto a entrar em acção, fora colocado ali perto, “à mão de semear”. Pelo canto 
do olho direito, vejo dois porquecos, um na peugada do outro, em corrida, rumo aos 
pés do meu palanque. Seguiu-se um esfregar-de-lombo sem igual, eu ali de pé, com 
binóculos postos a espiar as fêmeas, e os suinos, ali por baixo, num esfreganço 
desalmado, a embalarem-me a torreta. Ainda enjoo, pensei. Entram mais uns quatro, 
da mesma gama dos anteriores, desta vez para o sitio da ceva. Ignorei de imediato a 
rapaziada do sexo feminino e os infantes. Os javalis de vara, longe de serem 
navalheiros, passaram a ser a prioridade, um deles pôs-se a jeito e eu, vai de 
empunhar o arco. Lá em baixo, um ronco de prazer, a massagem parecia estar a 
resultar... Abro o arco, aponto ao azarado cujo número saiu na rifa e... não o consegui 
ver! O luar estava ao rubro, via-se tudo, mas através da mira... não se via nada. Liguei 
a lanterna, é proibido mas, -que me desculpem as autoridades-, trata-se de um caso de 
vida ou de morte! Mas neste caso é de vida, mesmo com a lanterna acesa não 
consegui ver o porco. Ainda apontei para o primo deste, nada, e para o afilhado do 
outro, -que estava ao lado a comer à fartazana, sem modos nem maneiras-, e nada, 
porcos nem vê-los. Um dos vultos desce para perto de mim, cerca de 6 metros e junta-
se aos massajados, ficando à minha esquerda, desconfortávelmente perto! O vento 
muda de direcção, favorecendo os suinos, agora é que vai ser, -pensei enquanto 
reabria o arco, apontando para estes mais próximos-, dá-lhes o vento nas fuças e 
parece uma explosão, é porcos por todo o lado! Aponto sem luz, népia de porco. 
Verifico o peep, está alinhado. Aponto com luz, vejo pouco mais que um fantasma 
cinzento, não atiro. Desarmo com um pensamento que me acalmou: - É a lente! Claro, 
a lente da mira não me deixa ver, vou tirá-la de  imediato! Pousei o arco, - sim os 
porcos ainda lá estavam-, tirei a lente a custo adivinhando o “evaporar” dos animais, 
não tardaria muito. Havia um que já tinha o narigão levantado, a cheirar o ar, como 
quem diz:- “Cheira-me a porco!”  
   A lente finalmente saiu. Abro o arco, aponto ao chico-esperto que se pôs com 
desconfianças e..., continuei a  não vêr o suficiente para dar um tiro seguro (murmurei 
um impropério). Os porcos, já fartos de mim, da luz e da comida, vão-se embora 
calmamente. Primeiro saem as fêmeas com os petizes seguidas, de forma ordeira, pelo 
resto da “manada” e eu ali fiquei, taralhoco, com o arco na mão e a lente no bolso, na 
dúvida se terei sonhado. Sentei-me, incrédulo e voltei a murmurar impropérios. Tive 
porcos e não atirei, que desperdício. Pego no telefone para mandar uma mensagem a 
alguém. Eu precisava contar o sucedido para que se tornasse oficial, para eu acreditar. 
Naquele momento ainda duvidava se teria sido, ou não um sonho.  Eram dez e vinte, 
mais ou menos, foram 20 minutos de emoção ao rubro e nisto, ainda não estava 
refeito do me tinha acontecido, oiço à esquerda um restolhar. Apanhou-me 
desprevenido, mas não liguei. Eram concerteza os coelhos ou os texugos ou outros 
quaisquer que desde à muito faziam ruidos só para chatear. Nem quis saber, não 
liguei... E NÃO É QUE SAI UM PORCO DO EUCALIPTAL!!!??? Grande sorte a 
minha! Um porco jeitosinho cinco minutos depois dos outros irem embora. Afinal não 
é só o Vilela que tem uma sorte dos diabos! O porco percorre a estrada e segue 
direitinho ao milho. Fica a comer com o traseiro na minha direcção. Momentos 
depois, roda até ficar de feição. Abro o arco. Aponto cuidadosamente. Alinho o peep 
com a mira. Não vejo nicles do porco. Ligo a luz. Continuo a não ver o porco, até 
que: TTTCHARAMMM! Fez-se luz. Claro está, pensei, preciso de ter mais luz, mais 
forte! Segue-se novo ritual: Fecho o arco. Afino a lanterna para ter mais luz. Abro o 



arco. Alinho o peep com a mira. Aponto ao porco. Népia de porco. Ligo a lanterna. 
ATÉ QUE ENFIM! JÁ VEJO O PORCO! Mas mal, descubro-lhe o sovaco, dou um 
cheirinho para cima e um cheirinho para o lado e ZZZÁÁÁÁSSSS! Granda tiro! 
Mesmo no chão! O porco deve ter borrado a cueca com o susto que apanhou! Mandou 
um salto que parecia um cabrito, coitado. Afastou-se lentamente a cheirar o ar na 
esperança de obter uma resposta satisfatória para o sucedido. Pelo sim pelo não, 
afastou-se lentamente não fosse ter algum problema cardíaco se voltasse a passar pelo 
mesmo.  
 
            Não creio que valha a pena referir a imensa vontade que tive de sovar a minha  
“genitália”, tantas vezes quantas considerasse necessárias para castigar o acto 
cometido. Achei por bem não me auto-inflingir com as pancadas na referida zona, 
optando apenas por uns impropérios “cabeludos” à altura da gravidade do falhanço. 
Acabei por me sentar novamente, exausto de emoção e adrenalina. Esperei uns 
minutos e fui buscar a flecha que não apresentava sinais de ter tocado no porco. 
Passou-lhe por cima, antes assim, pensei para comigo, antes isso do que um mau tiro, 
deixando o bicho enfermo. Voltei ao posto até quase à uma da manhã, hora 
combinada para me virem buscar. De repente, novo sobressalto. A raposa torpedo 
volta pelo mesmo caminho, tresloucada, a galope, dando um toque numa das pernas 
do palanque, fazendo-o abanar ligeiramente. Hoje todos me abanam!, concluí. 
 
Pouco depois da 1h00, oiço a pickup do gestor ao longe. Arrumo as tralhas atirando a 
mochila para o chão seguida da almofada da cadeira. Desci da plataforma pousando a 
mala do arco no chão. Encostei-me à escada e fiquei à espera, cruzando os braços. 
Ouvia-se o esforço da carrinha a subir os montes, parecia cada vez mais perto até que, 
vindo da direita, mais um porco todo pimpão, pela estrada fora, até parar à minha 
frente, a meia dúzia de metros. Uma “snifadela” no chão e nem me topa. Vai ao 
cevadouro, o som do motor da minha boleia, cada vez mais audível, não o atrapalha, 
dá duas dentadas e vem direito a mim e eu, impávido e sereno, esbanjador de porcos, 
nem pestanejei ao ver o porco passar a uns míseros quatro metros de distância, 
cheirando o chão e afastando-se para a esquerda. Ufff, estou cansado de tanto porco, o 
gestor e o meu companheiro chegam e conto-lhes a história. Foi uma noite em cheio, 
enfim, há dias assim na ZCT da Lagoalva! 
 



As fêmeas com os listados. 

 
 
Um dos porcos que apareceu depois das fêmeas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



O porco ao qual atirei, “ainda de rabo para mim”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
O visitante tardio. 

 
 



A comissão avaliadora de estragos, composta pelos Srs. José Franco e  
Jorge Pedro.  

 
 
 
Abraço a todos, 
 
José Madureira (marteleiro profissional) 


