
UMA NOITE EMOCIONANTE 
8 de Julho de 2011 

 
Primeiro dia de Lua de Julho 

Finalmente chegou o tão esperado dia, aquele que nos faz ficar inquietos e cheios de 
vontade de sentir mais uma cascata de emoções fortes (ou não). 

Neste dia em especial tinha decidido ir para Coja, mas a ultima da hora e por 
insistência do meu colega lá fomos para o local que fica algures neste rectângulo a 
beira mar plantado. 

Neste dia estive a trabalhar até as 16h e nunca mais via a hora de sair para carregar o 
bolinhas e ir ter com o meu colega, mas as horas lá foram passando, se transformando 
em minutos e finalmente segundos, tralha no carro e ala de fazer a viagem de 5min de 
minha casa a casa do meu colega, toca de tirar a tralha para o carro dele e seriam 
umas 17h10 quando iniciamos a viagem de 2h até a tão desejado local. 

Chegados ao local fomos recebidos como sempre por gestos de forma sempre afável e 
simpática. Disponibilizou-se para nos mostrar as fotos das câmaras e traçar o melhor 
plano. O meu colega como sempre quis ir para o posto 9 ou 10 pois anda a namorar 
um belíssimo exemplar; eu pelo tipo de vento resolvi ir para o posto 7 o mesmo onde 
foi cobrado um navalheiro na lua de Maio. 

Entre minis e uma bucha lá foi chegando a hora de ir para os postos, sendo que eu fui 
colocado às 20h10 e o meu colega pouco depois. 

Toca de tirar a tralha do saco, instalar a cadeira, abrir a janela para logo de seguida a 
tapar com uma manta, ficando só um pequeno local de vigia e olear a porta pois estes 
locais são para carabina, sendo que para atirar de arco temos de nos levantar, abrir a 
porta e colocar um pé na escada e outro no palanque, agora percebem o porque da 
manta e só depois desta dança toda é que se pode baixar a manta para fazer o tiro, 
mas ensaiados estes movimentos vamos ao jogo das estátuas. 

Claro que muitos de nós não gostamos de estar fechados no monte dentro de uma 
caixa de 1m por 1m, restando apenas os sons da natureza: os melros - que som 
maravilhoso, um gaio ou outro que depenica grãos de milho como um aspirador, ao 
longe um cuco, o latido de uma ou outra raposa e mais uma orquestra de sons que fica 
por revelar os seus músicos. 

Seriam 21h10 quando escuto o que todos esperamos: o som de um galho a partir. 
Permaneci imóvel esperando escutar o som de milho a ser roído, não me preocupando 
em avistar a aproximação do animal, pois tinha o vento bom e o local do ruído foi de 
frente direita, tanto que tinha a manta a tapar a totalidade da janela, não tive de esperar 
muito (rec, rec) o meu cliente chegou. 



 O Primeiro cliente. 

Espreito por um canto da janela e tenho um bonito javali, muito negro, mas que me 
trocou as voltas, pois como o terreno era inclinado ficou com o corpo nivelado não me 
deixando identificar se seria macho ou fêmea e foi com este pensamento que seria 
uma fêmea que resolvi esperar e esperar a ver se este se movimentava um pouco de 
forma a ver o seu material. Os minutos foram passando e já eram 21h30 quando este 
dá um passo para a frente e nada revela, pois umas ervas tapavam a visão não me 
deixando identificar nada, permanecia a dúvida, mas como onde há duvida há sempre 
quem nos possa ajudar, resolvo mandar uma mensagem ao meu colega que dizia o 
seguinte:  

Tenho uma fêmea boa a comer faz 20min, não revela pequenos, o que faço? 

Resposta: Fogo e espere pelo próximo. 

E foi com esta mensagem de resposta que me preparo para a dança, primeiro abrir o 
trinco da porta, depois levantar, abrir totalmente a porta, descer um pouco a manta e o 
animal permanece na mesma posição, colocar o pé na escada e pego no arco. Já está, 
o animal permanece perfeito, isto sendo de dia vai ser trigo limpo, quando vou a subir o 
arco, este levanta o seu focinho do comer e foge em debandada para as estevas.  

Fiquei a pensar: mas que raio tanto tempo a comer, não fiz qualquer ruído porque raio 
fugiste, não demorou muito a perceber o porquê. Do meu lado esquerdo e a uns 7m do 
palanque eis que surge das giestas um javali com cara de mau, pêlo eriçado e rabo 
esticado.  

Olha, o novo patrão do local. Daí o outro ter fugido. Muito bem, novo cliente no palco. 



 Segundo cliente. 

Este foi direito ao comer fazendo apenas uns pequenos desvios, e entrou nas giestas 
no local de fuga do primeiro, para logo de seguida voltar ao milho e ficar exactamente 
na mesma posição que o primeiro, mas com a traseira ligeiramente mais afastada que 
a cabeça. Não posso atirar assim, é muito arriscado posso-lhe dar na pata Esperei e 
esperei o que parecia uma eternidade mas que apenas foram 5min. Neste tempo, fiz 
inadvertidamente um ruído pois não estava estável e o javali coloca-se de frente a olhar 
o palanque. 

Momento que fica de frente. 

Bonito serviço! Já me dói tudo e agora de frente. Mas o animal lá deu uns passos 
ficando na primeira posição com a pata do lado de tiro à frente. Perfeito; permanece 
assim até eu abrir o arco. Este momento é sempre complicado mas lá o abri. Mira nos 
25m na espádua e voou linda, revelando o seu trajecto pelo lumenock. Vejo o local de 
impacto mas aqui alguma coisa não está certa, não teve o ruído de tambor mas sim um 
chek. Porco em debandada e vejo que a flecha fica a uns 3m do local, revelando que 
lhe tinha dado mas aquele ruído do impacto não me deixou nada satisfeito, o animal 
foge para o lado direito na diagonal e deixo de o escutar. 

 



 

 

Pequeno ponto á direita ao centro é o lumenock. O porco está a esquerda por trás da 
giesta. 

Permaneço imóvel, volto a tapar a janela pois ainda era cedo - 21h45 e relaxo, 
tentando visualizar toda a cena e perceber se alguma coisa correu mal, não 
descortinando nenhum pormenor do ruído, apenas me vem a possibilidade de ser um 
tiro de pata e se assim for adeus porco. 

Seriam umas 22h30m volto a escutar o ruído de porcos, mas desta vez por trás de mim 
e ao meu lado, não demorando muito a darem comigo e se colocarem em debandada. 
Uns 10min depois novamente ruídos. Desta vez do lado direito de frente mas logo de 
seguida um sopro e passos rápidos. Como é possível se o vento não mudou? Só pode 
ser o cheiro do patrão que fugiu por ali. 

Por volta das 22h50 escuto novamente ruídos, desta vez de frente ao cevadouro. 
Ruídos muito intensos de paus a partir, levando-me a pensar - este porco ou é burro ou 
está bêbado, depois o silêncio. Quando eram 00h10 escuto o roer de milho, mas este 
ruído eu já conheço muito dissimulado confirmando que se tratava de um texugo, como 
não atiro a estes animais pois dão confiança aos porcos para entrarem, fiquei a 
contemplar o seu ar divertido. 

00h30 recebo a mensagem do gestor: mais 10min estamos aí. Toca de arrumar a 
tralha toda e ir verificar o possível rasto de sangue. Encontro o resto da flecha faltando 
uns 30cm e um pequeno rasto de sangue numa giesta e mais nada. Mau, isto não é 
bom sinal. Chegada do resto dos companheiros e voltámos à pista de sangue, sendo 
esta muito pouca e muito alta uns 65cm que a ser verdade e vendo eu o local de tiro o 
porco teria de ter o tamanho de um bezerro, mas lá fomos seguindo aquela estranha 
pista de sangue muito dissimulada com muito pouco sangue, até ao desconsolo: uns 
40m de estranha pista e mais nada. Apenas a suposição da fuga, fomos por tudo 
quanto era local e mais nada, nem uma gota. Foram 2h de busca sem revelar nada. 

Resolvemos dar a busca por terminada e vir para o conforto da estalagem comer 
alguma coisa pois já era bastante tarde e delinear a estratégia para o dia seguinte 
ficando combinado que o gestor iria pela manhã ver se dava com o porco. 

Viagem longa a de regresso para dormir apenas 4h em sobressalto. Meio-dia. Resolvo 
ligar ao gestor e escuto o que menos queria, nada de nada, mas a tarde iria com um 



matilheiro e dois cães a ver, resolvo ir ter com eles e eram 16h30 e estava no local 
para iniciar a busca por outros meios. 

Colocamos os cães no local de tiro e estes pegaram no rasto indo direitos ao local do 
último sangue, continuando pelo local que supomos que seria a fuga, voltam na 
direcção do cevadouro pela parte superior e passam nas traseiras deste indo para um 
limpo de castanheiro. Sobem um barroco e dão um latido perto de um silvado onde 
existe água. O matilheiro diz: está ali e está morto, os cães apenas latiram uma vez. 
Abeiramo-nos do local e lá estava o meu porquinho tendo percorrido uns bons 500m. 
Sem cães nunca mais dávamos com ele, pois neste trajecto apenas encontramos mais 
um pouco de sangue. 

Quando vou verificar o local de tiro a surpresa, um tiro um dedo ao lado da coluna e 
uma orelha traçada! Como é possível, se o tiro foi de lado? Mas a verdade é que 
mesmo com o Destroyer 350 com uma velocidade de 305 pés por segundo, este lindo 
conseguiu dar um quarto de volta tendo ficado de frente para mim e deve de ter 
derrapado tendo afocinhado, levando o tiro a entrar de cima para baixo com um ângulo 
de 45º . 

Verificando a sua boca constato que se trata de um navalheiro, mas infelizmente tem 
uma navalha partida. Mas fica a satisfação do meu primeiro navalheiro, embora um 
pouco desdentado. 

Os ruídos que eu escutei do porco bêbado, era este menino a passar por trás do 
cevadouro e o porco que escutei a soprar, sentiu o navalheiro que esteve sempre muito 
perto. 

Algumas fotos do animal. 

Um abraço e que todos um dia tenhamos o nosso primeiro navalheiro. 

Devido á rigidez cadavérica não foi possível abrir a boca. Posteriormente coloco as 
fotos dos dentinhos. 

 

  



 

 



 

 

 

 

 


