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Lua de Junho, dia 26, ano 2010.  

Há uns meses comprámos um arco compound cada um para nos iniciarmos 

numa nova vertente cinegética. Fizemos contacto com o 1º Grupo de 

Caçadores de Arco e Besta de Portugal e desde então que temos sonhado na 

oportunidade da estreia. Preparados os cevadouros, lá nos decidimos a ir 

passar um bocado da noite ao campo, na certeza de sermos vítimas dos 

esfomeados e incessantes ataques das melgas. 

A escolha do cevadouro coube-me a mim, uma vez que estávamos em minha 

casa, ter sido eu a prepará-los durante mais de um mês, e pelo facto de o João 

nunca ter participado em tal coisa. 

 

O João é um companheiro que tem nos seus genes o alelo dominante da caça. 

Devido a não ter pais caçadores, nunca explorou essa vertente sem ser 

comigo, o que até agora tinha acontecido em raras ocasiões. 

A caça à espera tem muito que se lhe diga pois temos de estar o mais 

sossegados possível e silenciosos. Mas o quanto? Isto para dizer que para o 

João, tudo era novidade. Bem, começando do princípio. Histórias, o João já me 

tinha ouvido contar algumas, de como temos de estar quietos, de como o 

coração salta quando nos apercebemos que um bicho está perto, dos barulhos 

de fim de dia e… das melgas que são aos milhares nestas esperas de verão. 

Nesta última parte, ele nunca acreditou muito, até porque vive no campo aqui 

perto e também sabe o que são melgas em quantidade. O que ele não sabia 

era que ia ter uma noite para recordar! 

 

Quando o João chegou a minha casa, reparei que vinha meio desorientado. 

Que se passa? Estou nervoso, disse ele. Com os nervos tinha-se esquecido da 

cadeira. Nada de grave, mas percebi que estava a entrar no estado de caçador 

principiante, o que me agradou. Lá entrámos no jeep e partimos, eram umas 

19h30. A caminho do cevadouro, num canteiro de arroz, vimos um javali. Parei 

o carro para o observarmos por momentos e apercebi-me que estava coxo. 



Imediatamente quis abatê-lo para que não sofresse, mas só tinha uma pump-

gun com bala, que geralmente me acompanha em deambulações pela 

propriedade, pelo que tinha de me aproximar bastante. Com a adrenalina não 

me lembrei de avançar com o carro decidindo fazê-lo a pé. Erro meu! O bicho, 

sem nunca me sentir, meteu-se numa vala muito suja, não me dando tempo 

para aproximar o suficiente para o tiro. Paciência! Terei de caçá-lo mais tarde. 

 

Seguimos viagem e mais à frente, também nos canteiros de arroz…3 famílias! 

Deviam ser uns 12. Os ânimos sobem e já estamos com a sensação de ter 

ganho o dia. O entusiasmo era grande! Estava contente pelo João, já tinha 

visto javalis.  

Lá seguimos e ainda longe do local, parei o carro. Nem eu me lembrei de 

informar o João de todos os pormenores, nem ele estava com cabeça para os 

assimilar se eu o tivesse feito. Saí do carro e fecho a porta sem fazer barulho 

com a ajuda do trinco. Ele!? Coitado, não sabia e fechou a porta como todos os 

dias… PUMMM! XIUUuu… Ele olhou para mim e encolheu-se pedindo 

desculpa. Lá me lembrei que era a sua primeira vez. Não faz mal, hoje era o 

seu baptismo. Não ia ser demasiado exigente. Avisei-o que a partir dali 

tínhamos de fazer o menos barulho possível, e um xixi antes de irmos para o 

local. Cada um para seu lado, cova aberta com o pé e… ahhh! Sabe tão bem 

uma mijinha ecológica! Cada um tapou o seu e lá vamos nós. 

 

Chegados ao local abrimos as cadeiras e já sentados reparámos que a do João 

rangia por todos os lados. Apercebendo-se que aquilo era mau, pediu-me para 

trocar dizendo que eu estaria mais habituado a estar quieto. O sol pôs-se, e as 

melgas apareceram. Enchi o João de repelente, e a mim também, mas a força 

aérea era demasiado profissional para ele e o coitado não conseguia estar 

sossegado. Tirei da mochila uma rede própria para tapar a cabeça e dei-lha. 

Achou a ideia genial mas não parava de comentar: “quando dizias que eram 

muitas melgas, não sonhava que era assim… se não visse não acreditava!” 

Acabou por sossegar com a rede posta e lá esperámos por eles. 

 

O cevadouro foi baptizado de O cevadouro da charca. É num vale sem mato, 

semeado anualmente com gramíneas para a caça e feno, e tem uma charca no 



meio. Sobreiros numa lateral, pinheiros bravos na outra e eucaliptos num dos 

topos. Construí o aguardo debaixo de um sobreiro, comida ao pé da água 

(charca) no meio do vale a aproximadamente 25 m, pinheiros do outro lado e 

eucaliptos para a esquerda a uns 400 m. Sempre esperei que os bichos 

aparecessem vindos dos eucaliptos percorrendo o vale destruindo a pastagem, 

como tinham feito dias a fio. O vento estava de lado, da esquerda para a 

direita, justamente dos eucaliptos para nós, perfeito para a situação.  

 

O João estava à minha esquerda, do lado do vento, continuando a tentar não 

fazer barulho mas o seu estômago estava irrequieto e as melgas… ai as 

melgas! Ás tantas ouço um barulho vindo do lado dele, que não identifiquei, 

mas que parecia um ronco do estômago dele e quando olho para ele para 

confirmar, ouço um restolhar nas nossas costas e vejo pelo canto do olho um 

vulto escuro. Aí estavam eles! Apareceram nas nossas costas (inesperado!) a 

uns 3 ou 4 metros. Imediatamente sussurrei ao João: “não te mexas, não te 

mexas…” o vento estava bom e constante e se eles passassem pela nossa 

esquerda, como estava a adivinhar (ou desejar!), não deveriam dar por nós, 

desde que não mexêssemos uma palha. 

 

Sai uma fêmea do restolho, pára e dá um ronco. A ela se juntaram 6 bácoros e 

outra fêmea com mais 4 listados. E eu insistia: “ não te mexas, vão passar ao 

teu lado, não te mexas…!” Estando a ouvir aquela confusão, o pobre do João 

não aguentou não olhar e, de uma maneira um nadinha brusca, virou a cabeça. 

O movimento chamou a atenção duma das fêmeas que fitou os nossos vultos 

por momentos, e eu retorqui: “ não te mexas que eles vão à comida.” E assim 

foi.  

Como já os estava a ver, o João já estava mais calmo. A adrenalina que agora 

nos corria no corpo tinha a ver com o momento do disparo. E como diz o 

ditado: Estamos sempre a aprender. 

Com os binóculos podíamos distingui-los todos, mas sem binóculos, não 

passavam de uma grande mancha castanha com duas manchas escuras 

maiores. O João com a sua mira nem conseguia ver os pins (grande bodega!) e 

eu não conseguia distinguir os contornos dos pequenos, não queria atirar para 

o molho nem tão pouco atirar às fêmeas pois isso implicaria a morte dos 



leitões. Por muita vontade que tivéssemos decidimos, e bem, não atirar. 

Ficámos deliciados a vê-los todos à trombada, um morde-come-ralha 

constante. Até vimos um pequeno que, guloso, se aproximou da fêmea que 

não era a sua mãe saindo dali literalmente a voar tal foi a trombada que levou. 

 

Estávamos nisto, já uma fêmea se afastava quando, com o entusiasmo, o João 

que estava entretido a contá-los, de repente resolve fazê-lo em voz alta. Claro 

que o resultado foi uma debandada geral. 

Em conversa no regresso a casa refizemos a cena na nossa cabeça e 

confirmámos que atirar era arriscar ferir os pequenos e matar uma das fêmeas 

era acabar com a ninhada. Fizemos o correcto e tivemos uma caçada para 

recordar. 

 

Foi assim a estreia do meu primo João, e minha, com arco. 

 

       

       Diogo Oliveira e Sousa  


