
A grande noite…ou não!  

 

Lua de Julho, dia 22, ano 2010 

 

Após uma noite de espera em que estive sozinho entretido desde as 21h30 até as 

1h30, com javalis por todo o lado, a cujos não consegui atirar, lá combinei com o meu 

primo João ir fazer outra espera. Elegemos o mesmo local do mês anterior. Estava a 

ser visitado com regularidade e tinha bastante espaço para os dois. O percurso foi o 

mesmo, carro parado no mesmo local, xixi a cada um e lá vamos nós. Ainda era cedo 

e o sol ainda aquecia, mas decidimos ir na mesma.  

 

Acomodados nas cadeiras, ainda com bastante luz do dia e, sem melgas, ouvimos um 

estalar dentro do pinhal. “Ouvis-te?” perguntei. “Ouvi” respondeu ele. Seria estranho 

mas já nada me espanta no que se refere aos javalis. Com os binóculos não consegui 

ver nada mas a noite prometia. Estávamos ainda a sussurrar e aparecem as melgas! 

Equipamento de defesa para fora, rede no pobre João e… crac!!! Outra vez vindo do 

pinhal. Binóculos e nada!!! Mas a mim não me enganavam. Sabia que estavam lá. Não 

era barulho de lebre ou coelho, raposas são silenciosas e texugos?! Tinham de ser 

javalis! Deviam ser umas 19h30 quando espreitámos pelos binóculos outra vez. Desta 

vez sabíamos o que estava a partir ramos. Aí vinham suas excelências… 

 

Saíram para o restolho duas fêmeas e um juvenil. Eram as fêmeas do mês passado 

mas já só sobrava uma cria da fêmea mais pequena. Todas as outras já tinham sido 

desmamadas. Antes que chegassem perto, e até porque a noite ainda não me 

escondia, levantei-me muito devagar para ir poupando nos movimentos. Analisei a 

situação e confirmei que a fêmea pequena era a mãe do pequenote. Mãe e filho foram 

directos à comida mas a outra não parava quieta. E era essa que eu queria! Se o 

cevadouro estava a 25 passos, ela deve ter estado a 8 ou 10, mas sempre a andar. E 

eu à espera que ela parasse para poder atirar!  Nisto, e estando ela pouco confortável, 

vai-se embora deixando os outros dois a comer. 

 

Eu tinha enterrado milho em 4 covas. O objectivo era que perdessem tempo a foçar e 

me oferecessem boas posições de tiro. Era justamente aí que eles estavam.  

Tentei perceber pelos binóculos se o pequeno já sobreviveria sem a mãe e concluí 

que sim. Já não aparentava listas e já se distinguia uma ligeira crista escura muito 



eriçada, além de um mau feitio desgraçado. Bem, na verdade eu comecei por querer 

atirar-lhe a ele, mas as brigas com a mãe pela cova mantinham-no em movimento, 

mas sempre colado a ela, ora de um lado, ora de outro. Decidi então que seria a 

fêmea o alvo da minha perícia… Já não é a primeira vez que utilizo a técnica das 

covas, que me tem proporcionado bons resultados, mas há sempre um pormenor 

interessante. Os javalis para chegarem ao fundo ajoelham-se, e assim estava esta. 

Esperei que mudasse de cova, mostrasse o flanco, pin dos 25 m bem no sovaco e 

ZÁS! Ouvi um “boc”, um grunhido, e ela arranca, que nem a flecha que eu enviei, em 

direcção aos pinheiros. O pequeno que estava do outro lado dela fez um circulo, de 

como quem foi atropelado por um toiro, também grunhiu, e seguiu atrás dela, mas só 

entrando no mesmo caminho da fêmea uns 20 m mais à frente. 

O João salta da cadeira, que nem africano esfomeado, para ir atrás deles, mas eu não 

deixei. Disse-lhe, como quem tenta acalmar um miúdo hiperactivo, que queria esperar 

pelo menos meia hora. Nisto, e com o barulho dos javalis, aparece uma raposa 

oportunista a ver o que se passava. Ainda disse ao João para lhe tentar atirar se ela 

se pusesse a jeito mas o João estava noutra. O coração saltava cá neste buraco, pois 

o “boc” era sinal de ter acertado. O excitamento do João era incontrolável e lá me 

convenceu a ir ver se havia pelo menos sangue.  

 

No local do tiro, nada! Flecha, nem vê-la! Comecei a fazer o percurso da porca e a uns 

30 m, sangue! Ok… agora quero mesmo esperar, dar-lhe tempo para se apagar. 

Falei ao meu pai que vinha de Santarém, contei-lhe a lide, ao que disse que ia directo. 

Também ele estava em pulgas, e com inveja. Ao fim de 45 minutos de espera, faca no 

cinto, lanterna e arco na mão e olhos no sangue. Não eram poças de sangue mas era 

constante. Sangue limpo e cristalino, sugerindo um tiro muscular ou arterial. Pensei 

que uns 100 m chegariam para a encontrar. Passo os pinheiros e o rasto entra pelos 

eucaliptos jovens e cerrados. Que chatice, vai ser difícil pistear de noite aqui. Chega o 

meu pai e decidimos continuar mais um bocado, já dentro dos eucaliptos. Encontro um 

pedaço de tripa! Mer…!!! Mau sinal! Estávamos a avaliar a situação quando sentimos 

um restolhar… diz o meu pai: “está aqui o pequeno!” pensei logo que a porca estaria 

ali, e o pequeno ao lado dela. Mas eu aproximava-me e ele afastava-se, e porca nada! 

Larguei o arco e dei uma corrida. Desgraça! O pequeno tinha a flecha presa na barriga 

e o interior estava…exterior! Atacou-me à valente rufião quando cheguei ao pé dele, 

coitado! Agarrei-o e rematei-o para terminar o seu sofrimento. E a porca? O único 

pensamento que me atravessava a mente era de a flecha ter atravessado a porca e ter 

acertado no pequeno que, tinha eu a certeza, estava do outro lado dela quando atirei. 



O rasto acabava ali, o que parecia ainda mais estranho. Não a encontrava pelo que 

decidi voltar no dia seguinte com os cães. 

 

Os cães seguiram o rasto na perfeição até ao local onde rematei o pequeno, e 

depois… desinteresse total! Bolas!!!! Refiz a cena na minha cabeça e relembro que ela 

estava ajoelhada para chegar ao milho na cova. Será que teve tempo de se levantar 

com o barulho do arco, antes da flecha lá chegar, e esta passou por baixo acertando no 

pequeno? A verdade é que nunca a apanhei, e sinceramente, devo tê-la errado por 

baixo. Fui medir a distância com uma fita e os 25 passos…eram 31 metros! Com o pin 

dos 25 m era já por si um tiro baixo, e estando ela de joelhos pode ter tido tempo para 

se começar a levantar.  

 

Dei-me por convencido de a ter errado, e contente, pois o meu troféu tem uns 10 kg, o 

que é ideal para o forno do pão!!! 
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