
Abrantes, 7 de novembro de 2011 

 

Olá Amigos! 

Aqui deixo um breve relato de uma das três esperas que fiz esta Lua.  

Pelas 17h50 estava sentado num tronco no meu cevadouro do “Barroco”, que 
fica num entroncamento de estradas florestais com muita inclinação. O 
alimentador encontrava-se a 27 passos, e o cevadouro estava bem 
espezinhado. O vento era fraco e estava de feição, mesmo perfeito. A Lua 
estava já alta e começava a desvanecer-se os vultos do mato. Há uma altura 
em que não se percebe o que se vê e passado um bocado não se vê mesmo 
nada (parece que encandeado). 

Às 18h40 os porcos ouviram-se vindos da direita, a subir a encosta: para trás, 
para a frente, o para arranca do costume, mas que durou bastante tempo.  

19h05, vejo uma corrida e 3 porcos pequenos atravessam a estrada, pondo-se 
a comer de seguida. Maldição! Não vejo nada, nem o alimentador e os porcos 
mesmo ali. Ouço o alimentador a rolar e mais nada. 

Estive que tempos a esfregar as mãos com frio, até que uma ligeira brisa se 
levanta. Os porcos param de comer de imediato. Recomeçam a comer e 
andam uns passos, vejo um, depois outro, ligo a mira, puxo a corda, aponto e 
os porcos fogem! Problemas!? Estiveram a fungar mais um grande bocado no 
esteval, o que acabou por ser bom, entretanto o alimentador já se via. 

Mais ou menos às 19h55 a rapaziada atravessa outra vez a estrada e agora 
sim! Já os via, e antes que fosse tarde, armo o arco e sem ligar a luzinha da 
mira, ponho o pino no meio do feliz contemplado (estão de costas mais ou 
menos a ¾). Nisto faço voar uma linda flecha com o nock luminoso verde 
aceso e, PUM!! A flecha cravada no alimentador a brilhar… falhei!? Os porcos 
a fungar, esperei um pouco e fui lá, agarro a flecha, estava molhada. Boa! 
Acendo a luz do telemóvel: Sangue! Tiro a flecha do alimentador, uma lâmina 
partida (que se lixe!). Não vi logo sangue, arrumei tudo e vim a casa buscar o 
cão. Assim que chegámos, o cão deu uma volta por onde os porcos tinham 
fugido e voltou. Foi pela esquerda do cevadouro e encontrou um rasto de 
sangue, que até um cego via. E a mais ou menos 10 metros estava um farropo 
furado, com a entrada da flecha ao meio da mão esquerda e a saída por baixo 
da zona do pescoço.  

Um lance bonito com um luar fantástico. 

Um abraço a todos! 

José Torres 



 

 

 



 

 

 


