
Aqui vai o relato das esperas lá de Silves 
 
Dia 22 de Janeiro, a minha primeira espera...  
Na Serra do Monchique, em Silves, toca a reunir lá na herdade (aí avistámos ao longe 
4 veados a pastar).  
Preparei o material e aqui vou eu para a minha primeira aventura na caça. O Pedro 
Bento perguntou que número eu queria e vai de escolher o 3, diga-se de passagem um 
palanque com umas características óptimas, mas adiante. 
Já na carrinha e com o mestre da condução ao volante, Sr. Albino o homem dos 
"sempre a 12km/h", fomos distribuídos pelos palanques por volta das 17h. 
A noite estava com umas nuvens, o sítio era sombrio mas nada que me assustasse, até 
que por volta das 19:10 entra o primeiro porco, negro e a bufar. Dá duas trincas e 
depois de dois berros, como que um cão, desata a correr e nunca mais o vi. Não atirei 
porque pensava que era um veado e como o senhor da herdade tinha pedido por tudo 
para não matarmos os veados eu hesitei, não tinha a certeza até o ver correr... 
Toca de esperar um pouco e entra o segundo por volta das 19:25, não tão grande como 
o outro, de cor cinzenta. Começou a comer e eu com toda a calma tento abrir o arco 
(confesso que foi difícil estava muito nervoso). Abri o arco, aponto ao javali e aí vai o 
meu primeiro tiro. Senti o impacto e pensei já está... ouvi-o a correr a subir a colina 
em frente e aguardei pois ainda era muito cedo. 
Toca de meter outra flecha no arco e claro, esperar com todo o silêncio possível. 
Estava frio, mal sentia as pernas, já eram algumas horas ali sentado sem me mexer. 
Por volta das 21:30 oiço um barulho a descer a colina, era outro.  
Estava em pulgas com o aproximar do bicho. Levantei-me devagarinho antes dele 
chegar ao cevadouro para que ele não me topasse.  
Só pensava no que o Sr. Jourdan me tinha dito.  
Era um frenesim de emoções que não consigo descrever. Ele entrou e eu com tudo 
preparadinho deixei-o comer e colocar-se numa melhor posição de tiro. Mal conseguia 
ver para além da mira mas quando chegou o momento disparei. No disparo apercebi-me 
que tinha falhado porque ouvi a flecha a entrar no milho. 
Passado pouco tempo chega o Pedro Bento mais o Sr. Albino, chamei-os e disse-lhes o 
que se havia passado, demos ali duas voltas rapidamente e fomos buscar o resto do 
pessoal.  
Ficou combinado que  no outro dia iríamos mais cedo para o pistear. 
No dia seguinte de manhã chovia que Deus a dava, um temporal daqueles, mas de tarde 
lá se compôs e lá fomos nós outra vez. Desta vez fui para outro palanque. 
Já no palanque, eram aí umas 16:45, vi umas quantas perdizes a comer o milho e umas 
quantas pegas azuis. Por volta das 17:45 entra-me uma cerva e começa a comer o 
milho. Só se foi embora ás 21:30, até fotografias com o telemóvel ela deixou tirar. 
Entretanto chegou a carrinha e lá acabou a minha primeira espera.  
 
 



Os caçadores que me acompanharam disseram que eu tive uma grande sorte na espera, 
foi pena não ter trazido nada, mas acho que foi muito pedagógico pois fiquei com a 
plena consciência do que tenho que mudar no arco e do que é necessário para caso 
apareça um próximo porquinho não falhar. 
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