
Trabalho de equipa…Compensa! 

 

Lua de Agosto, dia 12 

 

Recentemente tinha adquirido um arco novo. Um Bowtech Destroyer 350. Escusado 

será dizer que estava com umas ganas enormes de o experimentar, e por isso decidi 

fazer uma espera nesta lua.  

Escolhi o dia em que recebia cá o José Franco e filho, o Hélder Bento, o Domingos 

Repas e o Filipe Coelho. Tinha convidado o Paulo Vilela para me acompanhar e assistir 

à minha espera. Neste dia estava com uma mistura de sentimentos cá dentro: atirar a 

um animal com material novo é sempre uma coisa que me deixa ansioso e, por isso 

mesmo, andei nas 3 noites anteriores a treinar. 

 

Por outro lado estava mesmo a apetecer-me estreá-lo. Mas adiante. 

Escolhi o palanque dos Fios para fazer a espera por duas razões: 1ª Porque tinha sido o 

único cevadouro a ser caçado nesta lua, pelo Tiago, que atirou. Como os outros 

estavam a ser visitados ininterruptamente, deixei-os para os colegas. 2ª Porque é um 

palanque elevado e grande, cabendo o Paulo e eu perfeitamente. 

 



O Filipe, que passou a 

semana quase toda sem 

dormir, com os nervos, 

chegou cedo. Estava com 

medo de se perder… 

Chega o Hélder, de traje 

veraneante, mas com cara 

de quem estava a fazer 

exercício mental. E estava! 

Vinha com a sensação de 

que se tinha esquecido de 

alguma coisa, mas não 

sabia o que era! Chegados todos, ainda tivemos tempo para relaxar um bocado com 

piadas e anedotas, histórias e muitas mentiras… e o Hélder a pensar no que é que se 

tinha esquecido! Bem, o rapaz aparece todo equipado, com um sorriso suavemente 

rasgado e diz: “Esqueci-me 

das botas!!!”. Bem, desata 

tudo a rir, tudo a mandar 

as piadolas do costume 

mas ele aguentou ali firme 

e, mesmo após oferta de 

botas por mim, nada o 

demoveu. Era assim que 

iria passar a noite. 

O Filipe decidiu registar o 

momento.   

Após sorteio lá decidimos que, embora o ambiente ali estivesse do melhor, não era só 

para isso que estávamos ali. Deixei primeiro o Filipe, Zé & Manuel e Domingos, passei 

pelo monte e agarrei no Hélder e no Paulo, mas não antes de esperar que sua 

excelência Maxx desse mais um giro. Deixei o Hélder e segui para os Fios. 

O palanque é elevado e está situado numa seara de trigo adjacente a um eucaliptal. O 

cevadouro está a 27 metros e, nesta altura do ano, eu ponho trigo.  



 

Subi primeiro para depois ajudar o Paulo a subir o material. Lá nos instalamos, spray 

para as melgas e algumas fotos. Ás tantas o Paulo parecia estar….. não sei! Havia ali 

qualquer coisa estranha. Estava de cabeça tapada, só lhe via os olhos, mas mesmo 

assim…  

Perguntei: “já tas nervoso?”  

Paulo: “Tou buéda nervoso, não sei!”  

Diogo: ” Mas ainda agora chegámos pá, ainda nem viste porcos…” 

Paulo: ” Não sei, não sei, tou nervoso, o que é que queres?! ” 

E eu a pensar cá para mim : ”Este gajo está assim agora, se vir porcos desata a tremer 

ainda me vai abanar o tiro…” (ahahah, brincadeira)  

Os porcos, dentro do eucaliptal a andar, fazem um cagaçal dos diabos. É impossível 

não se perceber que eles vêm lá. Estava eu a explicar isto ao Paulo quando oiço, no 

aceiro em frente, um restolhar demasiado grande para ser lebre, e não muito grande 

para porco! Meto os binóculos e não vejo nada, mas fiquei especialmente atento 

àquela direcção. Novamente um pau a partir e eu, binóculos outra vez. Desta vez vejo 

um porco, ainda longe a uns 200 mts. Digo ao Paulo:  

Diogo: ”Vem lá um! ” 

Paulo: ”Aonde? ” 



Diogo: ”Vem a descer o aceiro encostado aos eucaliptos do lado esquerdo” 

O Paulo espreita pelos seus Steiner. Olho para ele e ele não está decididamente a olhar 

para onde eu dizia. 

Diogo: ” Mais para a esquerda” 

Paulo: ”tou a ver, tou a ver. ” 

Diogo: ” (?!#$%&!?) Tás a ver como pá, o porco está à esquerda e tu tas a olhar para a 

direita??????????? ” 

Paulo: ”F#$&% taa - taas parvo?!?!?!? O porco está no cevadouro!!!!!!! ” 

Olhámos um para o outro e quase desatámos a rir. Cada um a olhar para o seu porco. 

 

Eu, com a cadeira um pouco mais baixa que o habitual, tinha de fazer uma ginástica 

para ver os porcos no cevadouro, mas o Paulo via-os bem. Estavam então 2 porcas 

com pequenos. Uma delas, a maior, comia sozinha, enquanto a outra estava rodeada 

dos pequenos. 

 



O Paulo não estava para meias medidas… O que ele queria era acção. Eu estava calmo.  

Paulo: ”Atão pá, vais atirar? ” 

Diogo: ”Para já vou esperar para ver se ela tem pequenos. Dar-lhe tempo para se 

sentir confortável e chama-los. Parece-me ter as tetas muito chupadas. ” 

Paulo: ”Qual quê pá, prega-lhe já uma fogachada! ” 

Diogo: ”Eh pá, e os outros? ” 

(comecei a ter peso na consciência por ser o único a ter porcos, pois mandei 

mensagem aos outros e estavam todos em branco!) 

Paulo: ”Tás a gozar?? Chega-lhe já, a caça é assim mesmo…” 

Lá cedi e iniciei a preparação. Levantei-me muito devagar, tendo de interromper a 

meio durante uns segundos pois a porca isolada estava mesmo de frente e levantou a 

cabeça. Já de pé, medi a distância. 25 mts, porreiro! Mas estás de frente. Vira-te lá, 

anda! E o Paulo a bufar: Então? Atira-lhe! Dá-lhe já uma pica pá! 

Diogo: ”Estou à espera que se vire. Assim de frente não vou atirar. ” 

Até que ela lá se pôs a ¾. 

 

Diz o Paulo: ” Então? Já se virou…!” 

Diogo: ”Está enviesada, prefiro esperar que se ponha de lado. ” 

Paulo: ”Olha que o trigo está a acabar, eles vão-se pirar e nós chuchamos no dedo! ” 

Diogo: ”OK, mas ainda ninguém atirou! ” 

Paulo: ”Oh Oh Oh Oh!! Anda lá com isso! Mete-lhe uma no sítio! ” 



Decido que chegou a altura. Mais 

uma medição com o rangefinder, 

25 mts, armo o arco devagar. 

Conseguia distinguir 

perfeitamente o intervalo entre as 

duas mãos, ou seja, conseguia ter 

uma referência para atirar. Pin no 

alinhamento desse intervalo e 

Tuvff. Que arco espectacular, não 

se sente nada. O Lumenok chega lá antes de ela, ou eu, piscarmos os olhos. Ela arranca 

para a direita, em visível dificuldade, pelo trigo fora. Achei mesmo que a ia ver cair. 

Começa a fazer uma curva e, quando a vejo de trás, vejo que o lumenock está muito 

afastado do porco. Gaita, entrou pouco!! Ela vira para os eucaliptos, tropeça e cai, mas 

levantou-se logo e toca de acelerar, tropeça na estrada e esbarra no cômoro do outro 

lado, mas segue eucaliptos a dentro. 

As pessoas de facto são diferentes. Se o Paulo estava nervoso até então e eu calmo, 

naquele momento os papéis inverteram-se eh eh. Foi a adrenalina a descarregar! 

Fiquei muito desconfiado com o comprimento de flecha de fora do porco. O Paulo, que 

assistiu a tudo de binóculos, jurava que não, que tinha sido ligeiramente para a direita 

mas que tinha entrado um bom bocado. Eu estava com tanta imagem na cabeça que 

tentei encontrar alguma paz de espírito na observação dele. 

Decidi esperar 1 h antes de irmos ver se havia sangue. Já estávamos na palheta em 

surdina quando, por trás, alguma coisa dá um sopro. Imediatamente nos calámos. Era 

uma família muito semelhante àquela que acompanhava a atirada. Conclusão óbvia? A 

outra finou-se, daí esta já estar sozinha… mas não, os pequenos eram muito maiores 

que os primeiros. Eles iam com ideias de bater boca no trigo, mas ao atravessar a rota 

de fuga da atingida decidiram fazer de pisteadores e desapareceram dentro dos 

eucaliptos. Uns bons 25 min depois vemo-los sair dos eucaliptos, em passo acelerado, 

pel seara fora. Mais uma vez imaginei que teriam encontrado a outra já sem vida e que 

iam mudar de zona… 

Ao fim da tal hora e meia lá achei que era altura de procurar rasto. Eu fui directo ao 

cevadouro e o Paulo ao sitio onde ela borregou nos eucaliptos. Comecei a encontrar 

sangue uns 7 metros depois do cevadouro. Quando cheguei perto do Paulo, via-se a 

flecha dali a brilhar…ou o que restava dela!! 11 cm era o que lhe faltava. Pergunta o 

Paulo se eu queria pistea-la. Disse que não, que fossemos embora para não andar a 

fazer barulho perto do Hélder e que voltaríamos depois com o Maxx. Foi o melhor que 

fizemos. 

 



Em casa passámos umas horas. Confesso que o Paulo foi quem falou mais. Fui má 

companhia. A minha cabeça via e revia o sucedido e arrependia-se dos erros… Mas lá 

se passou o tempo e às 1 da manhã começámos a recolha. Nas noites de lua gosto de 

andar de luzes apagadas. Ao chegar ao monte vejo uns vultos onde não costumam 

estar. Eram 5 porcos, todos jeitosos, dentro do monte!!! Segui-os pelos picadeiros até 

desaparecerem nuns cedros. Tudo a rir!! 

O Filipe tinha de se ir embora, mas os outros queriam ajudar. Fomos todos em 2 carros 

pois num não cabíamos. Íamos a caminho do Hélder quando vejo 2 listadinhos de 1 kg 

cada no meio da estrada. Paro o carro e ainda consigo ver a mãe a pirar-se dali. Os 

pequenos chegaram-se para a berma e passei, mas depois chegaram-se outra vez para 

o meio da estrada e o Zé já não conseguiu passar. O Domingos saiu do carro e tentou 

encaminhá-los para a berma. Tarefa bem sucedida. Chegámos ao Hélder e reportámos 

os acontecimentos. Também ele não tinha visto nada. Bolas!!! Sempre fui o único! 

Desculpei-me como pude, de facto não me parecia uma conduta de anfitrião muito 

correcta, mas já estava o mal feito. 

Chegamos ao local e peço a todos que deixem o Paulo e o cão trabalhar sossegados. 

Vejo o cão a arrancar mato a dentro e o Domingos atrás. Ok, nós vamos pelo sangue.  

Sangue havia. Nada de litros mas era constante. Mas só no chão, nas ervas e eucaliptos 

nada. Está a sangrar pela boca, pensei eu, o que me levaria a acreditar em pulmões 

atingidos. Passados uns 50 mts, Paulo e Maxx nada e sangue…nada! Volta atrás. Volta 

à frente. Ando mais uns 10 mts e mais sangue. Bostas frescas, zonas onde se deitou, 

encontrámos de tudo. 

 

Oiço restolhar à frente. Pergunto pelo Paulo. Ninguém sabia. Fico atento e continuo-o. 

Mais um restolhar. “PAULO”, chamo eu. “Sim Diogo”, responde ele atrás de mim.  

Diogo: ” o cão? ” 

Paulo: ”Não sei, anda para aí. ” 

Novo restolhar.  

Diogo: ”oiço restolhar aqui à frente, chama o cão sff” 

O cão aparece vindo de trás. Nesse momento ficou claro que a porca estava na nossa 

frente e viva. Imediatamente pedi silencio total e ao Paulo que pusesse o cão no rasto 

outra vez. O Maxx arranca que nem um leão e só permiti que o Paulo o seguisse e que 

todos nós fizéssemos silencio.  

Ouve-se uma restolhada grande e grita o Paulo: ”TÁ AQUI!! ” 



A porca arranca a correr, Maxx atrás e nós todos também. Parei para escutar e oiço 

maticar mais à frente. Ainda vai a andar. Mais uns metros e é clara a ladra do Maxx. ”Já 

o parou”, gritei, e corremos todos ao local. 

 

 

O Maxx fez o que lhe competia. Parou a corrida do porco. Chegamos lá e a porca 

enfrentava o cão, mas debilitada. De costas protegidas num tufo de eucaliptos, aturava 

impacientemente o incómodo Maxx, e este, sempre a mexer e a ladrar. Arco? 

Ninguém tinha, só o Hélder o tinha no carro. Pego na faca e aproximo-me de lado. O 

Paulo tentou apanhar o cão mas ao aproximar-se, a porca dá-lhe uma fiada. Não o 

apanhou por falta de força senão o Maxx ficava com uma cicatriz de guerra. 

Deita-se de cansaço. Corro ao carro para ir buscar o arco. Quando chego as coisas 

estavam mais calmas. Ela estava mesmo a utilizar as últimas forças. De lado pedi ao 

Hélder que lhe desse um tiro de misericórdia. Quis apontar-lhe aos olhos, de lado, não 

sei porque confesso. Errou por cima, mas ela nem se levantou. O segundo foi direito ao 

pescoço. Ela encaixa-o e levanta-se, dá 3 passos e cai. Cai ela e eu, em cima dela (com 

ajuda do Maxx claro) com a faca.  



 

 

Era de facto uma porca muito maior do que me tinha parecido. Grande Maxx. Agradeci 

a todos e dei um abraço ao Vilela. Ao Maxx até lhe tinha dado uma festa mas ele 

estava em modo de mata e não largou mais o seu troféu. 

Fotos da praxe, análises aos tiros e toca a carregar o bicho. 

 

Chegados ao monte, o Hélder teve de ir embora, mas os outros decidiram ajudar ao 

desmanche. Uiiiii que carne de boa qualidade. E deu para todos os que quiseram! O Zé 

e o Paulo levaram uma mão cada um. 



              

Encontrei a ponta da flecha dentro da cavidade toráccica. As láminas pareciam que 

tinham batido em ferro ou atropeladas por um camião. Todas dobradas!!! E o estrago 

que fizeram?! A flecha partiu em 3 a escápula na parte mais grossa do osso, perto do 

encaixe com o úmero. Impressionante! Básicamente o pior osso que se pode atingir 

perto da zona vital. Benditas pontas, espetáculo.  

    

 



Outra conclusão a que cheguei foi a de que, este mesmo tiro, feito com o meu 

Martin…. não sei se resultava da mesma maneira! 

 

Só me falta agradecer a todos os participantes pela ajuda, e pedir desculpa mais uma 

vez, pois ainda hoje me incomoda o facto de só eu ter atirado. Sim, porque ver, quase 

todos viram, do carro pelo menos!! 

Paulo, grande caçada. Uma espera com companhia! Espectáculo. 

 

Grande abraço a todos 

Diogo Oliveira e Sousa 

 

 

 

 

 

 


