
Antes não lhe tivesse acertado… 

 

Tudo começa, como sempre. Chegada à loja, amena cavaqueira e de 
repente: "Eh pá já são horas!", e vai de pôr tudo a correr dentro do carro, ficando 
sempre aquela sensação única de quando temos a certeza que nos esquecemos de 
alguma coisa. 

Bem, carro carregado e lá vamos nós. Lá vamos que é como quem diz até ao 
fim dos cabos Ávila, pois depois estava tudo em fila até à ponte, por 3 tipos se terem 
querido conhecer de forma nem por isso original. 

Saímos da Ponte já com o horário a apertar, e nova fila, desta vez por dois 
tipos terem utilizado o método dos anteriores para se conhecerem na zona das 
obras da auto-estrada (que nem por isso ficou mais barata, mas adiante). 

Lá acaba a fila e lá vamos nós. Chegada às 19h quando queríamos chegar às 
18h. Coisa pouca portanto. 

Os carabineiros já tinham zarpado e tínhamos o sr. Correia (guarda da zona) 
à nossa espera. 

Veste fato, encaixa aljava, põe mochila, enfim, o costume e às 19.30 
zarpamos. Nos entretantos o sr. Custodio, o gestor da ZC, tinha chegado depois de 
levar os carabineiros para nos deseja boa sorte. 

O sr. Augusto  (seguindo o esquema do sorteio anterior)  fica no palanque que 
tínhamos montado há 5 dias atrás e eu sigo para um dos que fica num talude. 

Chego  às 20h depois das despedidas e vai de "preparar" o posto a meu 
gosto, cadeira com a direcção que acho melhor, suporte para o arco espetado no 
chão, binóculos ao pescoço, RF à mão, mochila por detrás da cadeira etc. 

A vista é magnífica. As distâncias que vou aqui escrever foram tiradas com o 
RF, tenho a banha a 23 mts, o cevadouro composto por dois montes de pedra bem 
nutridos com amêndoas e figos a 18mts e um molho de mato a 33mts. 

Entre a zona de acção e o bosque existe uma zona limpa, mais clara, com 
cerca de 20 mts com pasto seco de cerca de 40 cm. No bosque está um cadáver de 
uma vaca já antigo que só tem os ossos e a pele. 

Começa a espera propriamente dita. Sol de frente que me incomoda um 
pouco, alguns OMBI (objectos melgadões bem identificados) que insistem em me 
fazer companhia apesar da brisa que se faz sentir. 

Como o sr. Augusto ainda não tinha mandado nenhuma SMS (coisa rara 
como sabemos) e sabendo eu que às vezes se distrai (afinal o palanque onde ficou 
tem duas entradas/saídas - uma com degraus espaçados entre eles de 30 cm e 
outra com um só degrau de 6mts - comecei a recear que alguma coisa tivesse 
acontecido e mandei eu uma SMS ao que ele responde que está tudo bem. Fico 
descansado. 

Por volta da 21 e picos o sol desaparece de vez e fica uma ligeira aragem que 
faz com que os OMBI’s a tomem como sinal de o jantar estar servido. Bem, já 
conhecia as da Agolada, mas estas… pessoal vou-vos dizer, são as mais agressivas 
e esfomeadas que já vi. Ainda bem que me esqueci do repelente e da rede. Assim 
ficaram bem alimentadas e os próximos que lá forem já não sofrem tanto. 



Para não me mexer muito lá aguentava as picadelas. Cada vez que esfregava 
a cara ficavam "rolos de melga". As mãos levaram uma sova que só visto; pude 
contar as picadelas depois de desincharem passado dois dias - nunca me tinha 
acontecido, mas também nunca fui tão picado -, mão esquerda levou 32 mas a 
direita que ficou pior tinha 48! 

Por volta das 22h vejo um vulto na orla do bosque junto ao cadáver da vaca, 
pego nos Steiner e voilá um "bitcho" à volta de 100kg (lembrei-me logo da minha 
espera no Algarve, mas desta vez há disparador), está imóvel a tomar ventos; vejo 
que deve ter dentes pois na zona da boca vejo as manchas brancas. 

Arranca a passo na diagonal do cevadouro (eis que a religiosidade desperta 
em mim e agradeço a todos os Deuses este maravilhoso momento que se adivinha), 
começa o meu telemóvel a tocar (a vibrar, mais propriamente). O "bitcho" pára (digo 
uma asneira mentalmente e o telemóvel não pára). Continua a passo e fica num 
molho de mato a cerca de 20 mts de mim, mais em baixo e fora do meu raio de 
visão. 

Como não parava de vibrar o telemóvel desejo do fundo do meu ser que 
quem quer que seja tenha a maior diarreia que já alguma vez teve e que se tenha 
começado a borrar sem tempo de chegar à sanita. O telemóvel pára, Deus existe 
(era o meu Pai e não teve diarreia. Felizmente não teve foi mais paciência para me 
continuar a ligar). 

Fico a ouvi-lo a cheirar o ar mas não aparece, penso para mim: ainda não é 
desta. Deixa de fazer barulho. Foi-se. 

23h horas Sua excelência aparece no cevadouro com  dois estalinhos de 
mato, ficou uma hora quieto à espera (nunca pensei que tivesse tanta paciência). 

Começa a comer no molho de pedras da esquerda fica de lado para mim mas 
não pára, vira-se e fica de traseira. Passa para o molho da direita e fica de perfil. 
Parece um campo de tiro: 18 mts, tenho a mira no primeiro pino a 15mts. 

Armo o arco lentamente, tinha ligado as luzes da mira mas não foi boa opção, 
"cega-me". Resolvo apontar pela bola florescente da mira, sobra um terço de javali 
para cada lado da bola, levo o primeiro pino aos pulmões, um alvo magnífico. 

Solto a flecha e oiço o impacto.  

O “bitcho” grunhe e arranca, dá uma volta em U com uma amplitude de 20 
mts. Penso:"Falhei, f.....!!!" Não acredito! Falhei um alvo daqueles. Àquela distância 
e falho, marreta, grande marreta. 

Fica quieto a olhar não sei para onde, afasta-se a passo. Nisto ao pé da vaca 
vejo silhuetas, pego nos binóculos, são 4 na ordem dos 50\60kls ao pé da vaca 
morta a cheirarem, param de repente e fogem como de tivessem visto o diabo. 

Mando uma SMS ao sr. Augusto. Diz que vai voltar mas não volta. Mais 7h de 
espera até as 6.30h e muitas melgas depois, chega o sr. Correia mais o sr. Augusto. 
Digo que falhei o "Bitcho" vamos procurar a flecha, pois ouvi o impacto da chegada. 
Nada  de flecha. Digo para irmos ver mais à frente pois pode ter feito ricochete no 
chão e estar ao pé da vaca (lembrei-me de ver os javalis a fugirem). 

Não há flecha. O sr. Correia, desconfiado, vai mais para o lado esquerdo e descobre 
sangue e mais sangue, uma pista digna desse nome, vamos buscar o Maxx, peço  
ao  sr. Augusto para ficar junto à vedação. 



Passado um bocado chegamos mais o Maxx, ponho-o no chão no sítio do primeiro 
sangue, mete o nariz no chão e quarta a  fundo passa debaixo da vedação sobe o 
cabeço a zonas onde o "bitcho" parou e onde há poças de sangue. Oiço-o ladrar e 
rosnar; "achou-o", pensei.  

Achar, achou, mas foi o sr. Augusto e devido ao seu feitio "anti-social" começa 
e implicar já não querendo saber de mais nada. Bem o tento pôr na pista outra vez 
mas nada, quer mesmo é implicar. 

O rasto tem uns 400mts e acaba junto a um barranco como se se tivesse 
evaporado, a minha frustração é total.  

Preferia tê-lo falhado. 

   

Paulo Vilela 

 

Material: 

Arco Firecat 2008 de 60 lbs Flechas Easton Epic com penas blazer 

Rampa Ripcord Pontas Atom 100grãos 

Mira Tru-glo toolless de 5 pinos Peso total da flecha 390 grãos 

Disparador Tru ball - short and sweet   Range Finder Bushnell – Chuck Adams edition 

Binóculos Steiner Predator 8x32   

 


