
Sorte de principiante 

E foi mesmo porque nunca vida tinha participado numa aventura deste calibre! 

Convidado pelo Paulo Vilela e pelo Sr. Augusto para me estrear numa espera de javalis e após muito 
ponderar porque sei o quanto sou novato, lá disse que sim, e os dias foram passando devagarinho 
dando-me tempo para metralhar estes dois senhores com perguntas ingénuas próprias de quem 
tinha mais dúvidas do que certezas. 

Para quem não me conhece, foi pela mão do Paulo que ganhei a curiosidade, a minha esposa 
ofereceu-me um recurvo de grande superfície mas como eu queria, pelo menos, ir ver uns coelhos, 
conheci a Proflecha e lá comprei uma novidade mesmo ao tamanho do meu bolso: O meu recurvo 
Martin Jaguar e depois mais umas peças. Depois, entre treinos em Monsanto, muito envergonhado e 
umas sessões nos matos de Fernão Ferro ganhando o gosto e fui fazendo renascer os tempos 
menino porque nessa altura tive a sorte de brincar muito no campo e experimentar todo o tipo de 
engenhocas e capturas de bichinhos – ainda não haviam consolas…e ainda bem! 

Mas passemos à acção! Íamo-nos encontrar à saída da auto-estrada porque eu ia aguentar uma 
noite inteira e o Filipe Augusto tinha que sair mais cedo. Lá chegámos e pouco tempo depois estava 
toda a gente e eu mantive-me bem caladinho e bem consciente da minha inexperiência. Desde a 
roupa, ao equipamento havia muita coisa para descobrir e para tentar pôr em prática. Arrancámos e 
depois de deixarmos o Filipe no sobreiro calhou-me o posto onde o Paulo Vilela tinha ferido o porco 
há pouco tempo. Mais umas dicas do Sr. Correia e fiquei ali sozinho. O céu estava escuro e o vento 
ainda soprava de norte mas sabia que nas primeiras horas íamos ter Sul e chuvinha. Escureceu às 
18 e acordei pela primeira vez antes das 19. Primeiro achei que ia sofrer muito com o sono mas 
depois percebi que dava para estar assim, abraçado ao arco e com os 3 dedos na corda e espreitar 
de vez em quando para ver se havia alguma coisa. Entre cagaços com os pombos, os chocalhos das 
vacas e os carros na autoestrada, o sono foi sendo mais ou menos tranquilo mas sempre leve. É 
então que, passadas as 22, sinto chegar um cortejo em grande algazarra: uma mãe, muitos riscados 
e os irmãos mais velhos com uns 30kg talvez. A mãe vai para a lama e o resto da malta começa o 
pic nic. Eu mal conseguia respirar e as condições de luz eram uma verdadeiro desafio pois não via 
nem corda, nem pinos e por sorte os porcos eram bem pretos e/ou o chão bem claro. Pus-me de pé 
e sem grandes escolhas ou cuidados apontei a um dos que estava ali mais próximos, provavelmente 
a uns 17mts e largada a flecha o animal acusa o toque e arranca tudo. Eu nem sequer conseguia 
recarregar com adrenalina a ferver-me no corpo e as mãos a tremer. Lá para os lados onde eles 
fugiram e não muito longe ainda ouvi um sopro e imaginei a possibilidade de o animal ter tombado e 
avancei para o primeiro erro. Peguei na lanterna e lá vou eu de faca em punho sem saber bem o que 
estava a fazer e depois de espezinhar bem o local todo, nem flecha, nem porco, nem pinga de 
sangue. Recolho ao abrigo e consulto o mestre Paulo. Resposta: “ Epá não devias ter lá ido mas 
aguarda pois pode ser que voltem” e eu já consciente de que a tinha feito da grossa. Ali fiquei mas 
passados minutos, sabendo que o local estava comprometido e vendo o vento a mudar e a prometer 
chuva, achei que para procurar pista de sangue ou o porco tinha de ser antes da chuva e chamei o 
Sr. Correia. Passada uma meia hora de buscas e sem nenhum indício com a chuva a convidar ao 
regresso a casa, fiz-me ao caminho a pensar em cada segundo do que havia passado. No dia 
seguinte o Sr. Correia ainda me confirmou que após mais uma volta não havia sinal do porco nem da 
flecha. 

Agora, ainda hoje ando a digerir a sorte do que vi assim na primeira vez, os erros que cometi, os 
truques que me poderão ajudar no futuro e acima de tudo a pena de não poder levar aquele animal 
ao prato que para mim é e sempre será o sentido do acto de caçar. Ando triste mas só penso em 
repetir a aventura. 
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