
Bem tudo começou numa tarde soalheira (depois de ter vindo do bules de manhã) no local de encontro 
do costume (leia-se Proflecha). Depois de um bocadito de conversa com o Sr Augusto, eis que chega o Sr 
José Franco mais o Manuel (o filho - debute nestas andanças), e o bom do Domingos Repas (um dos 
tipos que gosto mais de atazanar o juízo). Carregar o bom do Dacia e "ala que se faz tarde" para  
Agolada em "velocidade subsónica JF". 

À chegada, constatamos que o "Guineense" do Hélder e o Alaskiano do Filipe Coelho já lá estavam, bem 
como o Diogo. Cumprimentos da praxe, tudo em pulgas para ir para os palanques e uma fotos, com a 
habitual frase do Alaskiano: "Vamos lá a juntar oh canalha para caberem todos". Fez-se o sorteio, 
preparativos, enfim o costume. Entretanto o bom do Maxx ia levantado uns coelhos à volta da casa para 
relaxar. 

Chegada a hora, o Diogo vai por uns para um lado ficando eu e o Hélder para a segunda leva. O bom do 
meu Maxx vai dar uma volta obrigando-me a esperar cerca de 5 minutos por sua graça, sendo 
posteriormente recolhido ao Dacia. 

O Hélder fica na charca e eu (que não ia caçar (estou com target panic bastante acentuado),  apenas 
tirar umas fotos e fazer companhia ao  Diogo). Quando estamos a chegar ao palanque fico nervoso que 
nem varas verdes, até me custou a subir as escadas, abancamos, o Diogo nota que estou nervoso e 
pergunta porquê ao que respondo “não sei”. 

Preparam-se os últimos pormenores, eu máquina e binóculos, o Diogo binóculos e arco e começa a 
espera. 

Por volta das 9 e meia aparece uma porca no cevadouro. 

Diz o Diogo:"estás a vê-la" 

Eu: "Tou" 

D: "Vês os pequeninos?" 

E: "Não" 

D: "Junto ao sobreiro do lado direito" 

E: "Não, só vejo a porca" 

D: "Eh pá estás a olhar para onde?" 

E: "para a porca, mas não vejo os filhos junto ao sobreiro, nem junto nem afastado. A gaja não tem 
filhos" 

D: "Tu estás a olhar para o lado direito e ela está à esquerda" 

Pensei: este tipo tá maluco. Já nem distingue a esquerda da direita. 

E: "Se ela está à direita queres que olhe para onde?" 

D: "está a andar para a direita mas esta à esquerda" 



E: "Andar? A gaja está parada a comer" 

Nisto chega outra. Olhamos um para o outro e percebemos. Eu estava a olhar para a porca que estava 
no cevadouro (e que tem um sobreiro)  e não tinha visto a dos filhotes à esquerda e o Diogo vice-versa. 
Comem as duas mais o pequenos (4 ou 5) sem se chatearem. Esperamos 5 minutos e digo ao Diogo: 

"Então tu é que tens arco, eu é só ver, estamos á espera do quê?" 

D: "A ver se alguém atira, é lixado os a pagarem não atirarem e eu atirar" 

E: "tás-me a gozar? vim para aqui para quê? caça  é caça, dá-lhe caraças" 

Levanta-se, a porca que não tem filhos está ligeiramente angulada em relação a nós. 

E: "Então, demora muito?" 

D: "Estou á espera que se vire mesmo de perfil" 

E: "Eh pá o ângulo é de uns 5 graus, não me gozes ,atira" 

D: "Vou esperar" 

E esperamos, esperamos 20 minutos, elas e os pequenos a encherem o bandulho de trigo e eu de 
binóculos na mão. Já me doíam os braços e digo-lhe: 

E: “Já há pouco trigo" 

D:"Eu sei, estou só a ver se se vira" 

E: "Raios pá, a gaja esta na mesma posição à 20 minutos, não pára de comer, está em boa posição, daqui 
a nada zarpa e ficamos aqui a vê-la pôr-se na alheta" 

D: "Ok ,mas ainda  ninguém atirou mas, está bem, vou atirar" 

E: "estava a ver que não" 

Binóculos na mão a olhar para aquela beleza a comer, e tiro nada, olho para o Diogo nem a corda puxou 
ainda, pensei: "raios daqui a nada pira-se". Olha para mim e diz que vai armar. 

Arma o arco e eu a vê-la a olhar para o palanque, vejo perfeitamente a flecha a impactar nela com o 
barulho de tambor a acompanhar. "Grande tiro" pensei. Mesmo no sitio, arranca para a direita e faz 
uma curva em direcção ao eucaliptal, mas começa a perder força e tropeça, mas volta a acelerar, 
barulho de mato a partir em frente. Olho para o Diogo, pergunta-me como foi o tiro, respondo que foi 
bom ligeiramente á direita mas no sítio da caixa de velocidades diz que acha o mesmo mas que a flecha 
ia ao abanão. 

Digo-lhe que entrou um bocado bom mas não na totalidade mas daí a ir ao abano vai uma grande 
distância. 

D: "Achas que foi um bom tiro?" 

E: " tenho a certeza" 



Ao fim de 10 minutos ouvimos barulho atrás de nós, uma fêmea com 3 pequenos (mas não tão 
pequenos como a companheira da que foi atirada), vai ao cevadouro e segue o rasto da atirada. 
Esperamos hora e meia. 

D: Vamos lá abaixo ver se há sangue? 

E: "Buga lá" 

Vamos ao cevadouro e há sangue. 

E: "Bem vamos buscar o Maxx?" 

D: "Vamos, mas depois de irmos buscar os outros à hora combinada" 

Vamos para o monte e está lá o Pai do Diogo (Sr.  Eduardo). 

Sr. Eduardo:"Então?" 

D: "Atirei mas não sei se o tiro foi bom" 

E: " Não sabes tu mas sei eu, foi um bom tiro" 

Sr. E: "Porque dizes isso?" 

D: "Acho que a flecha entrou pouco e que foi um pouco à direita" 

E: "foi mais que suficiente, a flecha entrou no sitio certo, se bem que não entrou toda, mas quanto a 
mim o suficiente" 

SrE: "Bem a ver.... as flechas, as flechas"  e mete-se no carro desejando boa sorte. 

Bem o Sr. Eduardo foi descansar e eu e o Diogo ficámos a fazer horas. O monstro da dúvida começa a 
assaltar o Diogo. 

D: "Espero que não seja mais um para a "estatística preocupante", achei a flecha muito solta acho que 
não entrou grande coisa" 

E: "Ouve Diogo, eu vi tudo em directo e de binóculos, o tiro foi bom, a flecha não entrou muito mas o 
suficiente, a gaja acusou bem o tiro e acho que nem ao caminho de cima chegou pelo barulho que o 
mato fez". 

D: "Espero que tenhas razão" 

Bem o tempo passou e á hora combinada os costumeiros sms para saber da recolha. 

Metemo-nos no land-rover e lá vamos. Primeiro o Filipe "Lapin", que apenas sentiu um bicho 
(possivelmente uma raposa), depois o Sr José Franco e o Manuel que viram montes de coelhos e duas 
raposas. Ala para o monte. Quando estamos a cerca de uns 100mts, uma vara de 6 aparece pela 
esquerda, o Diogo vai de acender os faróis (as viagens lá fazem-se de faróis apagados) e vai de ir atrás 
deles através de um arrife (que por momentos me fez pensar se o Diogo queria experimentar como é 
um capotamento). Bem a "rapaziada suína"estava toda molhada pois tinha andado a banhos na vala que 
fica a uns 20 mts da parede da casa do monte e lá se meteram ao mato.  



Chegados ao monte fazemos a transferência do material para os respectivos carros dos donos enquanto 
se vai buscar o Domingos. Voltados há base o Filipe vai para casa e o resto vai nos carros para os 
pisteamento, passando pelo Helder (arqueiro de sandálias) já com o Maxx a postos para o que der e 
vier. 

Junto ao arrozal eis que salta uma porca bem caparrosa deixando os pequenitos (bem pequenitos do 
outro lado junto à vala), ficamos a olhar para eles com os  carros parados. 

Os listadinhos ficam no meio da estrada tendo o Repas dado azo á sua veia de moiral encaminhando-os 
para a mãe. Lá seguimos viagem e chegamos ao sítio. 

Sai tudo dos carros de lanterna na mão para se ver o sangue, ponho o Maxx no chão que assim que toca 
no mesmo começa logo a "inchar" e com o nariz no chão enfia-se eucaliptal a dentro por onde tinha ido 
a porca, o Repas e eu atrás dele mas a velocidade de progressão dele e nossa não tem nada a ver. 

O Repas aponta a lanterna no carreiro dos eucaliptos por onde seguia o sangue e vemos os olhos do 
Maxx lá muito ao fundo virando á esquerda. 

Vai o pessoal todo a seguir o sangue e eu fui por onde me pareceu que o Maxx tinha ido, bem andar de 
noite num eucaliptal com uma lanterna sem pilhas a seguir um cão de 7 kilos da cor de um javali é coisa 
de grande dificuldade como rapidamente descobri, portanto volto para ao pé dos outros. 

O pessoal esta todo reunido onde acaba o sangue ( a cara do Diogo é de preocupação). 

Mando dois assobios para ver se o Maxx aparece mas nada. 

Andamos para trás e para a frente e nada de sangue, aparece o Maxx visivelmente agitado, olha para 
mim e pergunto: 

"Então Maxx o "bitcho"?" olha para mim arranca com uma fúria típica de quando anda no rasto de 
sangue, digo ao pessoal: “O Maxx vai por ali e eu vou com ele". Responde o Repas:"Eu dois" e o Diogo 
idem. 

Vejo o cão acelerar já quase junto ao caminho ladrando duas vezes e o mato "cria vida" com aquela 
massa a arrancar a toda a velocidade. Vejo-a atravessar o caminho e o Maxx começa a ver se lhe morde 
por detrás, entretanto chegam todos ao aceiro. 

Com as lanternas apontadas à porca, vê-se perfeitamente o "bailado" entre ela e o Maxx. Tenho o 
Hélder á minha esquerda e pergunto-lhe se esta a ver diz-me que sim. Entretanto farto de não lhe 
conseguir morder por detrás o Maxx tenta o ataque frontal. 

Isto que vos vou contar durou um segundo mas pareceu um minuto. 

O Maxx avança para a porca de frente e esta para ele como um camião, em vez de fugir o cão faz duas 
chiquelinas à sua frente e tenta morder a bochecha da porca. Ela responde com uma focinhada onde só 
vi o mato que estava ao pé do cão a voar. 

Deixo de ver o maxx mas também não ouvi ganir, pergunto ao Hélder: "O Maxx?" 



Responde ele:"Eh pá ele esta ali mas o melhor é ires lá buscá-lo senão não vais ter cão durante muito 
mais tempo, pois ela mata-o" 

Lá vou eu de rastos quase a ver se me chego ao pé dele sem ela se fazer a mim, consigo agarrá-lo por 
uma perna e puxo para o mim pegando-o ao colo com bastante dificuldade já que parece uma enguia a 
fugir para entrar na peleja outra vez. Entretanto chega o Diogo a correr de pois de um sprint de 200 mts 
ida e volta com o arco do Hélder para acabar com ela. Vão para a direita e o Hélder atira uma flecha que 
passa por cima (pois miras de 10 mts ninguém tem), segunda flecha no pescoço e ela começa a arrear. 

O Maxx aproveita o aliviar da força de o segurar para, num salto ir para o chão carregando sobre ela. 
Pego no telemóvel e começo a filmar. O alívio em todos e notório. Parabéns da praxe ao Diogo  e este 
acaba o serviço a rematá-la. 

Arrastamo-la para o aceiro, afinal não tinha os 50-60 quilos que o Diogo pensava (tinha bem mais como 
julgava eu) o tiro foi excelente e fotos "até vir a mulher da fava rica". 

Carregamo-la e monte com eles. Chegados, lá a penduramos e vai de a arranjar, depois de esfolada (O 
"Dr Repas" deu um espectáculo na sua "autopsia"). 

Nota-se que o tiro impactou na omoplata e o Diogo lá encontrou a sua fiel muzzy muitíssimo maltratada 
com duas lâminas para o lixo mas cumprindo a sua função. 

A hora adiantou-se e tive de pedir para nos irmos embora pois pegava as 6 e eram 10 para as 5. 

A viagem de volta foi feita sempre com velocidade "supersónica JF" tendo eu tido tempo de tomar uma 
banhoca e mudar de cenário antes de ir bulir. 

 Conclusão: Eu é que sou o "presidente da junta",tive razão desde o início (também de binóculos não é 
de admirar) ehehehe, o Diogo atirou bem, a flecha cumpriu a sua função, o Maxx foi o do melhor 
(arrisco a dizer que seria mais uma para a estatística preocupante se não fosse ele), o pessoal foi 5* 
como sempre. 

Os meus agradecimentos a todos os intervenientes por me terem proporcionado possivelmente a 
melhor caçada que já fiz. 


