
JAVALI QUE SUMIU 
 

Aqui fica mais um relato de caça com arco que começou bem, depois descambou e 
terminou da pior maneira. Já estão curiosos? Então aqui vai. 

Tudo começo com uns contactos com o Sr. Pires a ver se vinha até Coja, o que se veio a 
verificar e sendo assim nada como juntar a amizade ao momento da caça. 

Neste dia foi uma pressa para chegar a Coja a horas decentes visto estar a trabalhar até ás 
16h, mas lá dei um pouco mais de gasóleo aos injectores e cheguei ás 18h. 

No café de encontro juntaram-se 5 caçadores ou pelo menos dão por esse nome, chegando 
o Sr. Fausto por volta das 17h que tinha ido deixar o Sr. Pires e Paulo António. Toca de 
orientar cada um para um posto, eu fui para o do cruzeiro. 

Toca de vestir a equipar e rumar ao local. Este posto onde estava pela primeira vez, tem os 
ruídos da natureza perturbados por um ou outro carro que passava ao longe, mas nada que 
não seja suportável. 

Como cheguei cedo tive mesmo de esperar pelo lusco-fusco para ver se tinha alguma 
acção. Assim que ficou lusco-fusco escuto o ruído de paus a partir ao meu lado e logo de 
seguida o silêncio que era perturbado pelos carros e por um ou outro coelho que roía um 
pouco de erva, desde o ruído que escutei tive de esperar 2h30 para revelar o seu causador, 
eram exactamente 22h30 quando escuto as pedras do cevadouro a rolar, com a calma que 
já me é característica ou talvez de muitas horas passadas á espera, rodo a cabeça para 
vislumbrar o animal, aqui até a minha calma foi abalada pois não estava a espera de ver um 
vulto tão grande, seria um animal com os seus bons 100kg. Observo o animal durante 
alguns minutos, com este sempre a revirar pedras e a comer calmamente mas sempre de 
traseira ligeiramente inclinado para a direita, penso para comigo, tu vais rodar mais um 
pouco e ai vais provar o sabor do aço das thunderhead, mas o que é certo é que o animal 
não rodava, já um pouco farto de ver as partes traseiras do animal e num momento que este 
deu um pouco mais o flanco resolvo atirar. Se melhor o pensei pior o fiz. Mais valia deixar ir 
o animal embora á vida dele, tal como podem verificar mais a frente deste relato. 

Mas vamos ao tiro, arco aberto e toca de colocar a flecha a voar os 27m que a separava do 
alvo, o mesmo ruído revelador do impacto desta vez revelado juntamente pelo nock 
luminoso, aqui começou logo mal pois não o varou visto ser um tiro na diagonal entrou atrás 
das costelas e foi bater no osso da pata dianteira esquerda, porco em debandada lenta e eu 
a pensar porque raio fiz o tiro se o animal estava calmíssimo e iria estar por ali bastante 
mais tempo. 

De seguida a praxe de enviar mensagens a todos e mais alguns e chamar o Sr. Fausto para 
ir pistear, tralha no carro e passou uma meia hora até dar inicio a pista. 

No local as os primeiros salpicos de sangue mas nada de mais o que me deixou apreensivo, 
pinga aqui pinga ali até perder o rasto passado 10m, coisa estranha para as pontas em 
questão, pensei nabo não deverias de ter atirado, como Sr. Fausto tinha de ir recolher os 



esperistas teve de me deixar sozinho, aqui com mais calma voltei a pegar na pista, pois o 
porco tinha virado á esquerda e eu estava a procurar em frente, e lá fui indo uns 50 a 60m 
até chegar a primeira zona fechada onde o rasto era complicado para encontrar. Toca o 
telefone e toca de juntar a tropa de 5 no total para seguir o rasto. 

Bem, aqui um elemento parecia que pensava como o porco virando no local certo e seguia o 
rasto com um à vontade como eu nunca vi uma pessoa com muitos quilómetros de rastos, 
chegamos ao primeiro encame do bicho ferido o cheiro a porco era muito intenso o que 
revelava que o animal tinha acabado de sair e se colocado em fuga, aqui nesta situação 
deveríamos de ir ao mata-bicho e voltar umas 2 a 3 horas depois deixar o animal acalmar e 
morrer sem se afastar muito, mas não. Alguém cismou que tinha de apanhar o animal e toca 
de efectuar um rasto de sangue que mais parecia uma corrida de obstáculos, pois foram 
muitas giestas silvados e matos que tivemos de transpor a uma velocidade alucinante, mas 
está bem; tinha alguém que queria roer as orelhas ao porco. 

Chegamos ao primeiro obstáculo intransponível “pensava eu” um silvado com uns 3m de 
altura e muito fechado ou seja o local onde o porco vai morrer pois se sente seguro lá dentro 
e depois de encontrar intestino delgado e muito sangue, decidimos ir comer, pois já era 
1h30 já tínhamos 2h30 de pista e corrida e tudo e mais alguma coisa enfiada nas pernas e 
no corpo “ mais precisamente picos e folhas”. 

Momento de vir embora e sem perceber o porquê foi decidido por alguém, vir não sei por 
onde, mas só andamos 2h perdidos no meio de mais uma carrada de giestas e agora 
acompanhados do tojo mas lá demos com os carros e rumamos ao tão desejado comer e 
fresquinhas. 

Como eu já estava atrasado para ir trabalhar, que deveria de ser às 4h acabei por sair de 
Coja às 5h e pedi aos presentes e quem sabe aos ausentes para irem pela manhã ver se 
davam com o porco e depois dissessem alguma coisa. 

Esperei durante a manhã por uma boa notícia mas nada. Chegado ao meio dia resolvo 
telefonar ao gestor que informou que ninguém teria ido ver se encontrava o porco, pensei 
para comigo mas por que raio estou a trabalhar deveria ter faltado e ir pela manhã procurar 
o bicho que está no silvado, sendo assim tenho de o ir fazer depois das 16h quando sair. E 
assim foi. Rumei a Coja para ver se tinha melhor sorte durante o dia, aqui o Sr. Micas veio 
me acompanhar, chegado ao silvado reparo numas aberturas nas silvas que não tinham 
sido feitas durante a nossa busca, mas não liguei, fui para o local onde ficamos durante a 
noite, aqui nova surpresa mais uma abertura nas silvas para o lado esquerdo, direito a uma 
pedra onde o porco esteve deitado, que ficava a uns 4m de onde tínhamos parado à noite, 
voltei ao primeiro local a tentar descobrir a direcção do animal que revela-se que o bicho se 
tinha deslocado para a esquerda, mas nada, nem uma pinga de sangue, nada. O que achei 
muito estranho; se não há sangue como raio seria possível alguém saber que o bicho veio 
para a esquerda. O Sr. Micas comenta “o porco já foi levantado”, aqui voltamos para o local 
onde eu tinha visto as primeira abertura no silvado tendo dois caminhos abertos 
distintamente, sendo que um não levava a local nenhum nem revelava a presença do porco. 
Mas o outro no final tinha um bom monte de tripas e a revelação no chão do arrasto do 
porco para fora do silvado. Depois encontro o mesmo pau de eucalipto ou melhor as pontas 
que tinham sido abandonado em local distinto, ou seja um suporte para o transporte, foi 



também aberto uma passagem do caminho de acesso até ao silvado, ou seja quem lá foi, foi 
directo ao local. 

Conclusão da história: mais valia ter falhado o porco ou não ter atirado, pois fui roubado por 
algum conhecido ou por um estranho. 

No dia seguinte o Sr. Fausto voltou ao local e descobriu os tomates e pele da barriga de 
terem capado o animal e tivemos assim a confirmação do roubo e do possível troféu. 

Espero que quem o tenha levado não passe fome. Nem ele nem a sua família. Só lhe desejo 
muitas felicidades e que quando chegarem a velhos que fiquem a definhar numa cadeira de 
rodas até morrerem. 

Um abraço  

 

António Oliveira 

PS: Levem sempre uma foice para as esperas pois nunca se sabe quando não pode 
vir a ser precisa. 

 


