
LUA DE MAIO 

Agolada de Baixo, sexta-feira 13 de Maio de 2011 

 

Estou a rever a cena deste episódio para escrever o relato e penso: será que só a 
ti é que te acontece isto? Realmente… no que tu te metes! 

Na segunda-feira dia 9, primeiro dia de lua deste mês, estava eu a preparar-me 
para ir dar a volta dos cevadouros para poder receber os primeiros caçadores da 
semana quando um funcionário meu me veio dizer que tinha encontrado um 
javali morto/podre. 

Fui com ele para me mostrar o local e dei de caras com uma fêmea de razoável 
tamanho, já muito putrefacta, comida e cheirosa (!!!). 

Estava perto dum dos palanques onde nessa noite se iria colocar um caçador, de 
maneira que rapidamente tratei de o enterrar, tendo a preocupação de o fazer 
bem fundo (mais de 1 metro) utilizando um tractor com balde frontal.  

Há uns anos escrevi um artigo para a saudosa revista Calibre 12 sobre esperas 
nocturnas em banhas e cevadouros, e umas das coisas que alegava era que a 
carne putrefacta atraía estes senhores, se bem que nunca tivesse visto com estes 
olhos que a terra há-de comer. 

Bem, lá se passou essa noite e os javalis que passaram nesse cevadouro, ao que 
me disse o inquilino, não iam esfomeados…! No dia seguinte, aquando a nova 
volta de abastecimento, lembrei-me de ir ver a tumba e para semi-espanto meu, 
estava o bicho desenterrado! Digo semi porque eu esperava que eles lá fossem, 
mas desenterrá-lo assim, estando aquilo a 1 metro?! 

Esta cena repetiu-se todos os dias até que na sexta-feira eu decidi intervir. Escolhi 
um sobreiro relativamente próximo, a uns 18 m, e nem me preocupei em subir, 
fiquei ali mesmo atrás do tronco. Cortei um pé de esteva que coloquei na minha 
frente, só para parecer mais natural. O vento não estava famoso e por isso decidi 
experimentar um produto que comprei nos EUA que dizia que tirava o nosso 
cheiro (!!) Fui completamente camuflado, só me esqueci de pintar os olhos, pois 
quase que adivinhava de onde eles viriam, e eu estava perto dessa vereda. 



 

O sol foi-se e a lua já lá estava. Eram umas 21 h quando começo a ouvir soprar…. 
do lado do vento!!! Gaita, vens mesmo por onde não podias! Olhei para trás pois 
queria levantar-me, para quando eles chegassem eu já estar de pé e poupar 
movimentos. Surpresa!! A uns 15 m vejo um vulto suíno bastante irritado com a 
minha presença. Aguentei o movimento por momentos, mas o sacana, não 
conseguindo identificar a silhueta ou o cheiro(!?) decide investir… Escusado será 
dizer que fiquei logo de pé e bem encostadinho ao tronco!!!!! 

Pois então eram 9, a fêmea com 2 farropos de uns 15 kg e 6 de considerável 
tamanho (40 a 60 kg) todos do outro lado do aceiro, a uns 8 metros de mim. Só 
ela estava preocupada em perceber o que eu era, e a dar ordens neles todos. E eu 
comecei a olhar para cima para ver que pernada estava mais perto para me pirar, 
caso aquilo acelerasse na minha direcção.  

Era um reboliço. Ela não descansou até mandar a equipa embora. Libertando-se 
desse fardo, preparou-se então para enfrentar o intruso desconhecido (eu!!). 
Antes que ela chegasse perto de mim outra vez, e aproveitando o facto dela se ter 
afastado um pouco, dei um passo atrás e armei o arco para enfrentar o “porco” 
pelos cornos… e lá vinha ela, a correr direita a mim para ver se eu me assustava e 
saía dali. Corria a rosnar, parava a uns 3 m, e recuava!!! E eu borrado, mas firme! 
As tantas tentou contornar a árvore que me protegia e aí eu achei que já chegava 
de brincadeira. Quando me viu, e mais uma vez recuou, parou a 8 m e…. levou 
com a dita! Som típico de tiro no porco, fez um círculo e parou para logo depois 
arrancar a correr. Tentei ouvir se ela caía e se ouvia estrebuchar mas o coração cá 
no buraco ainda estava a querer subir à árvore e não ouvi nada. 



Sabia que lhe tinha acertado porque estava a usar Lumenok, que me encadeou 
tão pouca era a distância. A 8m, 70 libras a um porradão de fps foi tudo tão 
rápido que não me apercebi exactamente onde lhe acertei. Fui buscar a flecha 
(viagem comprida!!) e confirmei o sangue. Voltei a sentar-me e chamei o meu pai 
que estava desejoso de ver um bicho “flechado”. Eram 21h33 quando disparei e 
22h12 quando o meu pai chegou. Lá contei a faena e fomos procurar sangue. 
Sangue???? O chão parecia feito de sangue. Nem precisávamos de nos baixar 
para confirmar e parece-me que sem lanterna também seria possível ver o rasto… 
Animei-me, esperando encontrar a peluda atrás de cada moita de rosmaninho 
que passava.  

Passo por baixo de um sobreiro e…. a maldita devia pertencer à força aérea e 
levantado voo. Nem mais uma gota. Voltei atrás e foi mais uma hora e tal à 
procura do rasto debaixo do sobreiro. Sumiu!!!!! Estava perto de um barranco 
com um silvado e pensei que seria aquele o caminho natural que ela deveria 
seguir. Já eram 2h30 e já tínhamos corrido tudo. Já falávamos alto pensando 
como seria possível fechar a torneira assim… Nisto oiço um partir mato muito 
suave no vale. XXIUUU!!! Pareceu-me ouvir alguma coisa. O vento estava a levar o 
nosso cheiro para lá e o meu pai já tinha despido o casaco para marcar a última 
marca de sangue, apresentando uma camisa quase branca. O meu pai estava à 
minha frente uns 3 m e diz-me assim: Olha aqui Diogo… Para nosso espanto 
vinham dois porcos a subir para ver se podiam ajudar, só podia, pois pareciam os 
meus cães quando os chamo… Apontamos a lanterna e param.  

Esquecemo-nos logo do que estávamos ali a fazer e diz o meu pai: Atira-lhe!!! Pus 
uma flecha no arco, cheguei-me ao pé dele e quando pararam outra vez, ZASSS! 
Desta vez não tinha medido a distância e não tinha lumenok, mas o som 
inconfundível lá estava. Arrancam a correr, ainda o vejo a dar uma cambalhota 
numa moita e desapareceram…  

Quem diria, só podiam ser parvos de todo estes dois porcos… Mas pensando 
melhor, eram do mesmo tamanho dos outros que andavam com ela, o que me fez 
querer que ela estaria lá em baixo no silvado e eles estivessem desorientados.  

Vamos procurar a flecha, nada!!! E sangue? Nada! Grande me***!!! 2 que não 
vou encontrar. Estava danado. Andámos ás voltas, cada um no seu porco e 
nada!!!  



Concordamos que seria melhor voltarmos no dia seguinte. A caminho do carro, a 
uns 40 m tropeçámos no segundo, estendidinho da silva com um tiro perfeito. 
Entrou na axila do lado direito, atravessou uma costela desse lado, uma do lado 
esquerdo e a omoplata. A flecha não saiu completamente e estava partida perto 
das penas. 

 

 



 

 

 



 

No dia seguinte voltamos a procurar a primeira, e nada!! Que pena. Fico pior que 
estragado. Tenho mesmo de arranjar um cão para isto! 

Ainda hoje (17-5-2011) continuam a lá ir à carcaça, todos os dias… 

 

Diogo Oliveira e Sousa 


