
Noite de encomenda… 

 

Sexta feira, 22 de Junho de 2012. 

Encontro-me com o Marco, comprador de madeira e prestador de serviços, que está a 

trabalhar cá em casa. Pediu-me se lhe arranjava um javali na ordem dos 30 kg para a 

adiafa de um rancho de tiradores de cortiça que tem a seu cargo. Sou sempre solidário 

com estas atitudes sociais patronais, fazendo-as também cá em casa, de maneira que 

disse-lhe que iria tentar cumprir o seu pedido. 

Estávamos naquele período chato do mês, aquele por qual todo o homem caçador de 

javalis em espera passa, as vésperas da lua. A lua começava na segunda feira, os 

cevadouros mexiam a bom ritmo e a hipótese de cobrar um cerdoso… porque não?! 

Penso que já todos saberão que ando a momentos de me estrear com arco tradicional. 

Falta só a oportunidade surgir e que se reúnam as condições mínimas necessárias para 

a prática da modalidade, de maneira que tenho andado a enganar os porcos com 2 

cevadouros por palanque. Um a distâncias ditas normais (18 – 20 m) e outro bastante 

mais perto. Com isto, não só pretendo dispersa-los como poder tê-los mais à mão de 

semear. A média destes comedouros anda pelos 9 metros, uma distância que me dá já 

alguma segurança num tiro de recurvo que ainda não domino como gostaria. 

Adiante. Segunda feira 25 tinha agendados a dupla Mikoli/Jourdan. São habitués desta 

paragem (um mais que outro…). Infelizmente, o Sr. Henrique teve uma moléstia nos 

costados e desmarcou, mas o Mikoli não.  

Os cevadouros que tenho activos são o Barro e os Fios. Como só tenho uma máquina 

queixinhas e sei que a malta gosta de saber quantos pelinhos no cú têm os porcos que 

lá andam, tenho de andar com ela a saltitar de cevadouro em cevadouro para não 

perder pitada… 



 

Sábado tinha a máquina nos Fios e nela apareciam uns pequenotes muito apetitosos… 

Ora, para quem não sabe, uma adiafa é uma comezaina desgraçada, e buída, de 

maneira que um destes preenchia os requisitos pedidos. 

Entretanto, no cevadouro do Barro costumo ter um relógio próprio para marcar a hora 

a que os bichos entram, e estavam a entrar a horas decentes (pelas 22h30). As 

pegadas era boas e a coisa prometia. 

Chega o Mikoli, com a fome toda, na segunda feira pelas 18 horas. E que ganas trazia o 

rapaz… Perguntou-me algumas 3 vezes, se entrasse uma vara se seria de esperar por 

algum navalheiro que pudesse vir depois… Eu respondi que a decisão era dele, mas 

que não via navalheiros nas fotos há algum tempo. O que andava por lá era uma 

família numerosa com grandes, médios, pequenos e micros. Havia de tudo. Ele estava 

preocupado em atirar a alguma fêmea com crias… Eu percebo, todos nós passamos 

por isso, mas em último caso quem puxa o gatilho é que toma a decisão! 

Mas não estou aqui para falar do Mikoli. Decidi então que ele iria para o Barro e eu 

para a criançada dos Fios. Pensei cá para mim: “combinas-te ir buscar o Mikoli à meia 

noite, os pequenos entram-te nos fios às dez, limpas o cebo a um, às 11 estás a esfolá-

lo para que, quando fores buscar o Mikoli e o seu ENORME navalheiro, não tenhas 

nada (literalmente) pendurado à tua espera”. E assim foi. Eram 20 horas fui deixar o 

Mikoli. Pediu-me a opinião sobre se ficaria no lugar do costume ou se podia ir para o 



lugar do Madu. Percebi a deixa e lá o fui pôr no sítio do Madu, e pirei-me para a minha 

faena. 

Estava um calor medonho. A aragem era desagradável de tão quente e pior que isso, 

as melgas iriam atacar em força… 

Psss Pssss Pssss, borrifei-me todo com Xô Melga, deixei o carro no spot do costume e 

lá fui eu, pé ante pé, pois já avistava umas lebres no cevadouro e o sol ainda ia alto. 

Não gosto de ir a andar como se fosse nas calçadas de Lisboa. Aqui temos de nos 

deslocar, não andar. Já me aconteceu ir distraído e quando lá cheguei os porcos já lá 

estavam, mas quando os vi já me tinham topado. Temos de ser silenciosos. 

Bem, o palanque dos Fios é mais antigo que o Decathlon de maneira que não está 

propriamente dimensionado para as cadeiras comerciais corriqueiras que se vêm por 

toda a parte. Cá o “je” leva uma cadeira de esplanada… branca! Ainda não tive 

paciência para ir comprar uma verde nem descaramento para roubar uma de uma 

esplanada, apregoando que o meu traseiro ficou entalado e a cadeira não sai, 

enquanto me dirijo ao veículo de fuga! 

Montei o estaminé, mais Xô Melga para o cachaço, visto uma t-shirt long sleeve por 

baixo do polo que tinha e dei início oficial ao destilamento. 

Começo a ouvir o chic chic dos morcegos por cima de mim, num bailado supersónico, e 

lembrei-me do Madu. Comam-nas todas… 

Para descrever o cevadouro, este encontra-se no final de uma seara de trigo que alinha 

com o eucaliptal. Deixem lá ver se tenho habilidade para isto da net… 

 



Ora bem! Na estrela amarela é o palanque, no triângulo encarnado o cevadouro, a 

linha 1 corresponde ao navalheiro e a 2 ao mini mini mini navalheiro. Para a esquerda 

está um aceirão grande a que chamamos IP1 e à frente um outro aceiro onde passa 

uma linha de média tensão, daí os “Fios”. 

Pois bem, começa o zum zum das melgas, começa o desfile das lebres e ouço uma 

raposa pelas 21h30 a cantar nas minhas costas. Viro-me para ver se a vejo com os 

binóculos e nisto, passam, em competição acelerada pela estrada ao meu lado, em 

direcção a sul, as 3 lebres que segundos antes estavam a comer o milho. Oh lá?! Viram 

o Diabo ou vão só no picanço? 

Devagar volto-me para o cevadouro, perscruto as redondezas com os binóculos e dou 

com uma moita nova, e com pernas… Estava sua excelência no aceiro dos fios, a meia 

encosta, a fazer o mesmo que eu. Sorte a minha que ele não tinha binóculos e tem 

semelhanças visuais com a personagem Mr. Magoo! 

Muito devagar e com pantufas nos pés dava um passinho e parava. Levantava esse 

órgão poderoso que Deus lhe deu para lhe valer nestas situações e, como nada 

detectava no ar (burro, tinha o vento nas costas), vá mais um passinho. Vira para a 

direita e entra nos eucaliptos. Eu, que desde então nunca mais tirara os binóculos dos 

olhos, quando o vejo de lado percebi haver um pincel… Oh’mesta, é macho! O porco 

entra nos eucaliptos e passei a só poder acompanhar o desenrolar da sua 

“promenade” pelo vasqueiro que fazia. Não que fosse a correr, mas sêco como isto 

está… 

Sai à estrada, estaca-se a mirar de longe a ver se está algum intruso no palanque, mas, 

como vê mal para burro, nada! Então decide tomar-se de cautelas e dar um giro. Esse 

giro ia-me denunciando pois ele foi quase quase dar de trombas com o meu vento. 

Sorte eu estar alto e o vento muito fraco. Passou ao meu lado a 23 m, do lado da 

porta, e eu sentado numa cadeira branca, e era de dia!!!! Porra, vês mesmo mal! 

Esteve uns segundos a olhar para mim como um boi para um palácio… não lhe disse 

nada. Eu, estático, pelos binóculos tentava perceber mais, e percebi. No focinho eram 

bem visíveis duas protuberâncias causadas pelas, quiçá (sei eu!), amoladeiras?! 

Uau, tu queres ver? E agora?  

Deixo-o ir comer, estava muito desconfiado e, para variar, de frente para mim (que 

sina!). A luz ainda não tinha ido embora e faltava o coberto da noite para me poder 

mover com menos lentidão. Levanto-me demorando-me uns minutos neste processo. 

Não estou a brincar. A única vez em que ele se assustou foi quando acabei de me 

levantar e o ácido láctico do esforço começou a causar uns tremeliques nas pernas que 

acabou por abanar a estrutura toda do palanque, fazendo um nhéc.  



Lá me levantei, lá me controlei, doía-me tudo. Agarro no arco, tudo isto bem devagar. 

Medi a distância, 18 m, a noite chegava e o culminar da cena aproximava-se. Mas o 

sacana, esperto, estava sempre de frente para mim! Só lhe via a testa. E o braço já 

tremia, já lá iam 20 minutos com o arco na mão.  

Eu tinha feito o montinho de milho do costume mas, como esperava a criançada e os 

queria bem dispersos, mandei umas mãozadas de milho pelo ar para lhes dar trabalho. 

Sorte a minha que este tipo tinha a boca grande e o montinho acabou, o que o fez 

procurar baguito a baguito. Mai nada, aí estava ele a mudar de posição. Abro o arco 

quando achei que era altura de mudança de posição e, quando ele finalmente me 

mostra o sovaco… Trungas!!! Sai uma VAP com Grim Reaper. Claro que nesta altura 

nem pensei mais nos pequenos nem na encomenda… 

O porco arranca, muito atrapalhado, com a bandarilha de rabinho aceso, mas não 

embica para os eucaliptos! Vai pelo trigo fora, a flecha fica pelo caminho, passa uma 

lomba e deixo de o ver, mas não de o ouvir. Para espanto meu não o ouço entrar nos 

eucaliptos mas sim estrebuchar no trigo… Já estás! Deixa-te estar aí à minha espera 

que estás bem. Decidi não sair do palanque para ver sangue nem para ir apagar o nock. 

Quieto! Eram precisamente 22h03. 

Decido começar o relato em directo, mas não sem antes meter veneno em dois ou três 

artistas… 

Estava eu descansadinho a partilhar quando ouço a criançada na competição. Estavam 

todos alinhados na linha de partida (trajecto 2 na foto). Um deles faz falsa partida e os 

outros todos vieram a morder-lhe as nalgas até à meta. Foram tão rápidos e fizeram 

uma poeirada tal que só os vi já no cevadouro. Eu estava parvo! Quem ousava 

importunar-me num momento de descanso e plenitude daqueles?? À seus filhos de 

uma porca… Na verdade tinham de ser filhos de mais do que uma, pois eram 9! 

Tudo a comer e todos dispersos, dado que já não havia montinho. Lembro-me da 

encomenda. Hum, 30 kg? Só se forem 2 porque não há nenhum que pese tanto… Mas 

enfim, se é para comer é para comer, e, ou levam um destes ou vão comprar um 

franguinho assado! 

Olhei para o quiver para ver que agulha ia usar. Vá uma Axis com MX-3. Tá bom.  

A dificuldade não foi escolher, foi acertar. Era um alvo mesmo pequeno, a lua não 

tinha força nem tão pouco se via, estava muito enublado. Lá deslindei um e não me fiz 

de esquisito. Trungas!!! Oiço o impacto mas perco-o na confusão. E agora? Porquinhos 

por todos os lados, 4 ou 5 devem ter pensado que era uma partida de um deles e 

rapidamente voltaram a comer, outros ficaram ali a ver o que se passava, outros 2 

deram com o sangue do navalheiro e foram averiguar a situação, enfim. A flecha 

passou por ele e cravou-se no chão 30 cm. A seara parecia que estava no Natal. 



Luzinhas por todo o lado. Uma verde no cevadouro e uma encarnada a 50 m dali. 

Sentei-me, meti mais veneno nos 2 ou 3 esperistas e continuei a escrever o relato. 

Nisto dois dos porquinhos voltam para aspirar o resto dos baguitos por ali espalhados. 

A mãe ensinou que não se deixa comida no prato. 

Comuniquei a situação ao meu pai que imediatamente saltou do sofá. O Mikoli estava 

a fazer não sei o quê, pois nunca me respondeu às mensagens. O Vilela também 

andava entretido com porcos mais a Sul no país, e eu… à espera! 

Às 23h chega o meu pai para iniciarmos a busca. Arma ao ombro pois o primeiro 

poderia dar algum trabalho. 

Fomos procurar o pequeno primeiro. Umas pinguitas de sangue aqui, outra ali, uiiii, 

uma torneira aberta! 5 metros dentro do eucaliptal lá jazia o tenrinho. Boa. Agora 

vamos lá à faena. 

Sangue havia, era constante mas nada de ribeiras. Fomos andando, andando, sempre 

parando para escutar barulhos, sempre com os cuidados necessários e lá está, um 

monstro. 60kg, dizia o meu pai! Mataste um boi foi o que foi… 

Era redondo de gordo, com pelo de Verão, muito feio, jovem, com boa boca. 

Eu estava radiante. O tiro foi de espádua, pulmões furados, bolhinhas a sair pelo 

buraco de entrada, sem buraco de saída, mas bem colocado. 

Tirámos umas fotos mas depois para o carregar é que foi o delas… 



 

 



 

A boca está inteira e é bonita. Tem 5,2 de um lado e 4,9 do outro. Não é medalha mas 

vale mais que muitas… E vou homologá-la para que fique registado no processo da 

ZCT. 

 



Depois de carregado o bicho, fui mostra-lo à minha mãe que estava em pulgas para o 

ver e depois fui buscar o Mikoli, que entretanto me tinha pedido para ficar até à 1h. 

Ele não viu nada… Que chatice! Mas a caça é assim mesmo. E ainda bem. 

Curioso o comentário dele quando viu o porco: “Pois é, é um destes que me falta!” 

Algum dia Mikoli será a tua vez, hoje foi a minha. Estas esperas não se fazem, 

acontecem. E todos temos de esperar a nossa vez, mesmo que dure muitos anos... 

Resumindo, a encomenda da noite acabou numa noite de encomenda! 

 

Abraços cinegéticos. 

Diogo Oliveira e Sousa 


