
Na Ota também há porcos! 

 

Eu e alguns outros membros do nosso grupo têm cevadouros na ZCM da Ota. A ZCM tem alguns 

inconvenientes – já me cruzei com jipes, motas, moto4, tractores, bicicletas, cães, provas de BTT, e até um 

casalinho numa mota que estava com ar de ter acabado de fazer algum exercício (!) – mas tem a grande 

vantagem de estar a 50 kms de Lisboa... 

O meu cevadouro fica numa “chaboga” ou “saboga”, i.e. uma banha/poça sazonal, que está num eucaliptal. 

O acidentado do sítio e as árvores não permitem que o palanque fique a mais de 17 metros do comedouro e 

é esta, pois, a distância a que está colocado. 

A curta distância e o arvoredo, implicam que só se consiga aí caçar quando existe vento, já que, doutra 

forma, os animais detectam rapidamente o caçador. 

Nos primeiros três meses do ano, e talvez por causa das montarias que por ali se fizeram, os porquitos 

andavam muito incertos e nas poucas esperas que lá fiz, nada vi. 

Na lua de Abril, porém, o cenário alterou-se, e o cevadouro passou a ser muito frequentado. Nas três 

esperas que fiz, os porcos também lá foram, tendo eu atirado – e falhado! – um deles. 

Durante os três dias que antecederam o início desta lua de Maio, visitei o cevadouro e constatei que 

continuava bem frequentado, quer pelos rastos que os porcos deixaram no chão, quer pela quantidade de 

milho consumida diariamente. Pensei, pois, que ainda por lá andasse uma vara de seis porcos bons que 

tinha visto na lua anterior. 

No primeiro dia de lua, pelas 19:30, estava no posto, já que os porcos acamam perto e entram cedo. O 

vento estava de feição, constante e forte. 

Pelas 21:45 horas, ouço aquele restolhar tão característico dos javalis nos eucaliptos e preparo a besta. 

Entra uma vara com uma dúzia de porcos, de todos os tamanhos, e vejo-me grego para conseguir vê-los 

bem no meio do arvoredo e com uma lua ainda tão fraquinha. Não me pareceu que fosse a mesma vara 

que tinha avistado em Abril, já que estes aparentavam ser mais corpulentos que os recém-chegados. 

Começaram a comer e, nisto, um dos porcos ronca e todos fogem espalhando-se à volta do cevadouro, 

mas permanecendo por ali. Poucos segundos depois, e muito embora um dos porcos continuasse a roncar, 

um pequeno grupo volta a entrar ao cevadouro, permanecendo os demais escondidos. 

Finalmente, um dos animais coloca-se de feição, e faço o tiro. Mesmo com a confusão geral, ouço 

claramente o porco em dificuldades e, finalmente, dois daqueles roncos tão característicos com que 

anunciam a morte. Mesmo prevendo que o bicho estaria por perto, esperei cerca de meia-hora antes de ir 

atrás dele. 

A sangria era abundante e o rasto muito evidente. Estava a 20/30 metros do cevadouro e era – infelizmente 

- uma porca, e pequena (cerca de 40 Kgs). Nos últimos tempos, tenho morto bastantes porcas e é algo que 

não me agrada. A verdade, porém, é que com uma mira óptica nem sempre é fácil distinguir o sexo dos 

animais, nomeadamente quando ainda são jovens e em condições de fraca visibilidade. Doravante, irei, 

certamente, ter mais cuidado. 


