
O fim de um jejum de mais de 30 anos 
 

Tenho um bom amigo e colega de trabalho que me levou 
de novo às lides venatórias. De seu nome o muito 
conhecido José Franco, sim esse mesmo, o alimentador 
mor deste blogue. 
 
A minha actividade de caça, poderia dizer que começou 
quando comecei a dar os primeiros passos acompanhando 
o meu pai nas suas actividades de caça devidamente 
protegido dentro do Jipe. Meu pai e seus amigos iam 
quase todos os fins de semana à caça em Angola. Sim, 
assim como ele, eu tive a sorte de ter nascido em Angola, 
Lobito. Aos 12 anos na fazenda de meu pai já ia com a 
caçadeira a tiracolo apanhar uns camberes ou com mais 
sorte uns golungos. Isto durou até aos meus 16 anos 
altura em que vim para Portugal. E aqui à excepção de 

uma ou outra ratazana com a minha pressão de ar nunca mais cacei. 
 
Desde pequenino que gostei de brincar com o arco e tive alguns arcos africanos. Há uns 30 anos 
atrás comprei um arco de fibra e comecei a dar os meus primeiros tiros mais sérios e a perder as 
primeiras flechas. Mas como passava a vida a perde material e na altura não havia muito fui para o 
Sporting onde um Instrutor me emendou as posições. Mas os horários eram incompatíveis com o 
trabalho e tive de desistir. Então bem mais tarde apareceu Monsanto e recomecei a atirar, a 
princípio esporadicamente e posteriormente mais amiúde. Então com a ajuda dos meus instrutores 
Franco, Augusto e Henrique Jourdan. Passei a acertar no bastidor primeiro, mais tarde no alvo e 
posteriormente a ser mais regular no centro. 
 
Agora que o centro a 15 metros já era “tu cá você lá” comecei a pensar em ir caçar ao Alentejo. 
Combinei com o Augusto, e assim foi no fim-de-semana passado. 
 
Sexta às 15:30 saí de Lisboa para chegar às 17:30 à herdade de baixo de um dilúvio bíblico digno 
de Noé. 
  
Esperava-me ao portão o Paulo, o couteiro, muito simpático e atencioso que me guiou, até à casa, 
por picadas cheias de buracos, lamas e vaus provocados pelo imenso temporal e em que o meu 
Renault Laguna novo reclamou, e muito. Não gostou mesmo nada. Mostrou-me o qb da casa e das 
imediações e convidou-me a equipar-me, o que logo fiz.  
Por volta das 18:30 estava no palanque. Continuava a chover. Instalei-me e esperei. 10 Minutos 
depois … Ah! Como era bem orquestrada a música da chuva, o canto divinal dos insectos e o 
ocasional solo de um pássaro barítono. 
Que maravilha, que paz. Mesmo que não venham os javalis já mereceu a pena. A chuva amiga 
envolveu-me por completo mas como estava bem protegido com boas roupas e debaixo do 
palanque não incomodou. Pelo contrário abraçou-me numa carícia há muito não experimentada e 
senti de novo que tinha 16 anos e que estava em África outra vez. Foi bom, muito bom. Tão bom 
que acabei por adormecer enlevado por este ambiente. Às 11 e tal da noite acordei e como estava 
com fome fui cear. Aí conheci o resto dos convivas todos bastante animados e simpáticos. Óptimo 
ambiente. Após a janta o Hélder e o Tiago foram de novo para a labuta e eu tinha outras ideias 
para o dia seguinte e fui dormir.  
 
Acordei cedo. 6:30 levantei-me, a madrugada convidava com um prometedor sol a despontar no 
horizonte. Preparei-me, comi e arranquei para dar uma volta a pé. Se visse um coelhito ou uma 
perdiz até que não estava mal pois era essa mesma a intenção. Mal pus o pé cá fora, pimba, levei 
com uma carga de água que me iria acompanhar toda a manhã de caça. Como sou um optimista 
disse para comigo, até é bom, assim a chover os coelhos não me ouvem. Entrei pelo mato cerrado 
e comecei a minha estratégia aprendida há muito por um sécùlo (africano de longa idade e que 
neste caso era o pisteiro do meu pai). Imitar um gato quando caça. Abaixado, lento, muito lento 
mesmo lá fui andando. Vi o primeiro coelho mas não me deu chances. Já estava a correr. E assim 



fui andando de giesta em giesta de árvore em árvore vento e chuva na cara. Que bom que é estar 
ali naquele silêncio com aquele espaço todo só para mim. O corpo se revigora, os sentidos 
apuram-se e nós rejuvenescemos. 
 
Bem ao fim de um quilómetro, dez coelhos a passarem e a fugirem a rir de mim e 3 horas de 
molha. Houve um que parou a cerca de 40 metros de mim. Eu pensei, está demasiado longe para 
mim mas não importa pelo menos faço o gosto ao dedo. Lanço uma flecha de cedro com uma 
ponta Zwickey Judo. Esta partiu, voou e voou e bateu no bicho. Que espanto a 40 metros. 
Hehehe… Este começou a espernear e eu esperei, feito burro, esperei para não o assustar. Logo 
que ele começou a ficar mais calmo avancei para acabar com o seu sofrimento. E o bandido, de 
um salto colocou-se dentro das silvas que estavam mesmo ao lado dele. OK, eu pratico pesca sem 
morte mas nunca tinha praticado caça sem morte. Talvez comece uma nova modalidade. Uma 
esponja na ponta da flecha para não magoar e tinta para marcar e aí vamos nós… 
 
Continuei até que com os binóculos ao longe vi outro. Resolvi dar uma volta em curva para o 
surpreender mais de perto. Assim o fiz e ao fim de muito tempo lá estava eu a uns escassos “30” 
metros. Ele estava num descampado e eu não me podia aproximar mais. Atirei desta vez com a 
ponta de treino. E foi embater mesmo abaixo dele. Este deu um grande salto e desapareceu 
correndo. Continuei até à hora de almoço mas já estavam muito pouco activos. Resolvi ir almoçar, 
mas antes ainda tive oportunidade de ver umas pegadas de dois javalis um grande e outro 
pequeno fresquinhas e acabadinhas de fazer pois estavam muito precisas e com a chuva que fazia 
não aguentavam mais meia hora. Quando cheguei, já me esperavam para me irem mostrar a 
quinta de jipe. E assim foi. Fui ver a quinta que é maravilhosa. Tivemos um bruto dum atascanço 
que o Paulo conta na sua prosa e só fomos almoçar por volta das 16:30. Como um amigo meu de 
infância fazia nessa noite a sua festa dos 50 anos fui para Lisboa. 
 
Gostei. Foi bom. Muito bom mesmo. Quero repetir. 
 
Obrigado a todos e em especial as melhoras para o Paulo Ferreira e uma óptima recuperação. 
 
Até já 
José Cunha 
 
Material 
Arco: recurvo Assenheimer 64” 50# 
Flechas: madeira 
Pontas: Zwickey Judo (Impacto) 
  Nap Thunderhead 100gr 
   
 
 
  
 
 


