
SER SOLIDÁRIO 

Boas camaradas de armas ou melhor, de arcos e bestas.  
 
Venho relatar mais uma espera que poderia ter terminado melhor; mas graças à nossa velha 
amiga adrenalina, fez com que eu me tornasse solidário fazendo parte do clube dos tiros falhados. 
Todo o desenrolar da cena de falhanço se passou em Coja, este local pouco visitado pelos 
camaradas mas com muito potencial por descobrir. 
 
Ora vamos ao que interessa: 
 
Depois de vestir o meu lindo fatinho cobre odores, dirigi-me para o cevadouro do Sardal pois 
constava que andaria por lá um navalhas. Cheguei cedo ao palanque, umas 19h, ainda tinha 
muito que esperar até se fazer escuro. Deu para estar a escutar o canto de um cuco, mas 
conforme o sol se punha o canto do cuco foi substituído pelo silêncio da penumbra apenas 
interrompido por um ramo encostado ao toldo do palanque que fazia lembrar o sopro de um 
porco. Até nos mantém em sentido aquele som. 
 
Quando já fica escuro, 21h30 fico à espera de voltar a escutar o som de como quem rói pedras, o 
mesmo som que já tinha escutado antes de ter levado com uma carga de trovoada e ter de ir para 
o carro, mas nada. Apenas o mesmo som do ramo como que a acariciar o toldo. Nisto o silêncio é 
subitamente interrompido pelo rompante de uma carrinha que viria da parte superior do monte.  
 
Aproveitei a luz dos faróis para ver se estaria alguma coisa a comer, mas nada, as mesmas 
estevas, os mesmos ramos, os mesmos rochedos. Resolvo repousar sobre as pernas e nisto nem 
5min depois da carrinha passar escuto um som muito leve de roer milho, quase imperceptível. 
Pego nos meus binóculos 8x50 e toca de verificar… e lá estavam, não um, mas cinco porcos 
grandes 70-80kg.  
 
Tinha posto um pouco de milho nos 30m e estava um porco em posição de tiro nesse local, abro a 
arco porco em mira e penso “não vais falhar”. Então o animal muda de posição ficando de frente e 
como eu sabia que estava outro porco por trás deste, ponho o meu pino vermelho no local certo, a 
flecha parte. Leva na lateralidade a direcção certa, mas para pena minha os meus cálculos saíram 
furados. Pensava que o porco estaria uns 2m mais afastado, nos 32m mas não, quando fui buscar 
a flecha constatei que o porco estava nos 36m e passou por baixo, ficando cravada num pequeno 
monte.  
 
O porco saiu calmamente, e com ele levou o resto do grupo. Mas vieram ver o que se tinha 
passado e colocaram-se todos ao meu lado no pinhal a bufar e grunhir, aquilo parecia uma 
locomotiva furada de tantos sopros. Depois partiram calmamente. 
 
O terreno inclinado e a descer no cevadouro provocou o meu erro na avaliação da distância real 
do tiro, mas serviu para aprender mais alguma coisa. Deveria ter fechado o arco e esperado que o 
porco que estava nos 30m se voltasse a colocar na posição de tiro pois esta era a minha mira e 
como diz a lei de Murphy se alguma coisa pode dar errado, com certeza dará. 
 
Quero agradecer ao Sr. Fausto por este momento que me possibilitou, embora tenha falhado. 
Um abraço camaradas, e nunca se esqueçam: mais vale um tiro bem falhado que um tiro de 
raspão. 
 
António Oliveira 


