
Paciência a mais pode dar nisto…! 

 

Pois bem, vou-vos contar o que me aconteceu… 

Dia 20 de Dezembro de 2012 fui de novo ver se me estreava com o recurvo. Era a 

primeira noite de lua do período legal e eu estava cheio de ganas. Fiz o meu treino 

diário para ver se estava tudo bem e não perder a mão e lá fui eu. 

 

O cevadouro estava a ser bem visitado e a horas decentes, as previsões 

meteorológicas não eram de todo más embora o vento soprasse um bocadinho de 

ladecos, mas com a devida porção de sorte e boa vontade dos suínos, a coisa poderia 

acontecer… 

Cheguei cedo ao palanque pois a minha ideia era ficar no chão, entre os pilares da 

torreta que lá está. Tinha preparado o local envolvendo o espaço com rede para que a 

lua não me batesse directamente.  



 

Queria ficar no chão porque é-me mais fácil ter precisão nestes ângulos (ainda…) e 

com a comida tão perto (5 m), estava-me já a ver a cobrar um bichinho com o “pau e 

guita”. Quando cheguei ao local, comecei a instalar-me e a viver por antecipação a 

cena que aí advinha, mas tomando um pouco mais de atenção ao vento decidi que, 

para estar no chão tão perto da comida, as condições teriam de ser nada menos do 

que óptimas, o que não estavam… 

Dada esta conclusão amaranhei pela escada acima e instalei-me a meu belo prazer lá 

no alto. Ora, como a maioria já sabe, gosto de filmar as minhas aventuras e esta noite 

não ia ser excepção. Montei a camara no tripé, fiz um “take” de experiência e sentei-

me a ver os últimos raios de sol a irem-se. 

 



A noite aproxegou-se e a dança das lebres começou. Ainda cheguei a meter uma flecha 

com uma blunt na ponta para tentar empiolar alguma mas deixei-me estar quieto… 

Depois ia a flecha ficar no chão e os porcos quando chegassem sentiam-lhe o cheiro e 

estragava-se a cena. Começaram as lebres e o Vilela com as mensagens! Sempre a 

encorajar a minha perícia e precisão qual treinador de boxe agarrado às cordas no 

ringue. Uma noite de espera partilhada por mensagens com o Vilela é uma noite 

iluminada. Sim, iluminada, mas porque o telefone nem apaga que o hôme nã dêxa…! 

Rapidamente fico com a sensação de que, quando se apagou a luz do sol, seriam umas 

18h, os porcos chegaram às imediações… Um estalinho aqui ao lado no eucaliptal… 

Mais um… Se vierem por aí estou safo com o vento, pensava cá para mim enquanto 

comunicava ao Vilela.  

De repente oiço um ronronar a deslocar-se a grande velocidade… ronronron por ali 

fora. Os meus olhos atingem o red line à procura do que me parecia uma vara de 

listados. Nada!!! Mas o ronron andava a 100 à hora para um lado e outro… De repente 

um toctoctoc debaixo de mim… GAITA PÁ, PAREM COM ISSO PARA EU VER O QUE SE 

PASSA, CANECO!!! 

Adivinham o que era? Não, não estava tontinho… Eram dois lebrachos a tentarem-se 

capar… Pois é, com a fome de ver porcos nem me lembrei das lebres…Mas adiante. 

Eram 19h e trinta e muitos quando oiço ao longe, lá ao alto do aceiro, uma grunhidela 

de quem levou nas nalgas. Aparece em cena um porco isolado… Hummm!!! A mim não 

me enganas tu… vem cá para eu ver se tens pincel?! O dito arranca em trote alongado 

pelo aceiro a fora e só parou com as ventas no disco do milho… A 5 METROS DE MIM 

AHHHHHH!!!!  

 

Claro que com a pressa do bicho nem deu para ver pincel nem nada mas mais tarde 

descobri-lhe os “ditos”. Ora, se eu ouvi uma grunhidela quando levaste nos queixos lá 



em cima, apareces sozinho com a pressa toda e tens algo que te dificulta andar de 

perna fechada, noves fora nada = estás sozinho estás… Moita!!! Mas estás com azar 

porque, ao contrário de outros dias ou se eu tivesse outra ferramenta na mão, hoje és 

tu o meu objectivo, serás para mim uma ansiada estreia e vou-te dar essa honra 

(pensava eu enquanto apreciava sua excelência). 

Liguei a máquina, pus aquela balhana a filmar e… Olha!!! Não é que o porco tinha uma 

manchinha de barro mesmo no bullseye dos vitais (para o meu ângulo de tiro). Era 

mesmo mesmo mesmo ali que eu tinha de acertar… Mai nada! Ora vejam a foto… 

 

 

A seta encarnada não só indica a mancha como também a direcção do tiro e, com 

alguma imaginação vossa, o ângulo. 

Muito devagar alcanço o arco que estava encostado atrás de mim, vou-me abeirando, 

abeirando, vejo perfeitamente o spot, começo o processo de puxada e… Sua 

excelência dá um passo, levanta os queixos e retira-se a passo a mascar milho!!!!! E eu 

a chuchar no dedo…  

Não, ele não me sentiu. Não, o milho não acabou. Não, ele não fugiu nem veio outro 

porco para o espantar. Não, não vejo nenhuma razão para ele se ter ausentado assim… 

simplesmente tinha de ser!!! 



 

Fiquei incrédulo, apoderou-se de mim uma dor de cabeça tal que me fui embora assim 

que achei que não ia incomodar bicho nenhum… 

O filme está escuro mas se apagarem as luzes talvez consigam ver a manchinha de 

barro a apresentar-se ao serviço: 

http://www.youtube.com/watch?v=DwFxSaFr8ac&feature=em-uploademail 

Fiquei danado, ah pois fiquei. Olhei para a minha agenda e prometi a mim mesmo que 

dia 26 estava lá batido outra vez. 

 

Dia 26 de Dezembro de 2012 

Ainda com a memória bem fresca da noite do dia 20, dirijo-me ao mesmo cevadouro 

para ajustar contas com o gajo da dieta… 

Máquina? Quais máquina… Nem nada, não lhe ia dar hipótese. Assim que ele batesse o 

dente no milho estava com ela no lombo! 

Chego ao palanque, olho para as escadas e… nahhhh! Hoje ficas no chão. E o vento 

está bom mesmo, por isso hoje vai daqui mesmo. Se ele se descuida nem preciso 

disparar o arco, basta-me estender o braço com a flecha e zás, porco no espeto. 

Começo a arrumar as coisas e lá vem o perturbador ronronron a 100 à hora… 

HAHHHH! Desta vez ainda é de dia e consigo ver as orelhudas a dar com os calcanhares 

no pescoço. Boa, se vocês não me virem aqui de dia não é o porco (que vê mal!) que 

me vai topar à noite.  

Estava nisto e oiço uma raposa a cantar ao longe. Humm! Será?! Olho para o aceiro e 

vejo-a aparecer no cerro. Uma lebre acamada no aceiro assusta-se e pira-se dali 

depressa. Vejo a raposa a cantar e começa a descer o aceiro na minha direcção. AUU 

AUU cantava ela… passa aqui a cantar e descuida-te que levas uma pica. Estava mesmo 

confiante nas minhas habilidades…  

Rapidamente mudo de flecha para uma com uma ponta mais barata e espero que se 

aproxime. 30 metros e vá de uma mijinha. Um belo macho, grande, escuro, com uma 

pele linda. Fita-me por momentos com aquela orelha aguda. AUU AUU AUUU… Mais 

um trotezinho. 27m e vá de mijinha outra vez. Já estou com o arco levantado para me 

cortar a silhueta humana, o mais imóvel que consigo. AUU AUU e começa a vir na 

minha direcção. Corre-me um arrepio frio pelas costas e sinto o que parece os cabelos 

da nuca a eriçarem-se. O culminar do lance aproxima-se… Mais seis passinhos e faço-a 

voar.  

http://www.youtube.com/watch?v=DwFxSaFr8ac&feature=em-uploademail


Ela dá-me o flanco e não hesito em fazer a puxada, só que… pois é! Fiiiiinnnaaaaa como 

sei lá o quê… Um sexto sentido com certeza. Dá uma corridinha e pára para ver o que 

aconteceu. Estaria a uns 30 metros já. Como já tinha a puxada feita, disparo mas falho. 

Já estava todo torcido na cadeira pois tive de ir rodando pela cintura para acompanhar 

a sua deslocação. Aterrou a flecha a uns 3 metros dela!  

Ora bolas, que bela oportunidade… Mas pronto, a minha quezília era mesmo com o 

cerdoso e aprendi algumas coisas com esta cena. Venha ele que eu já cá estou para a 

contenda… 

20 h, vento bom, oiço do meu lado direito lá ao longe na charca um grasnar de pato 

incomodado… Eheheheh, era o sinal que eu precisava. Mais tarde ou mais cedo estão 

aí, e podem vir por aí mesmo que com este vento era preciso azar para me sentirem. 

Tento olhar para a ceara de trigo para ver se enxergo algum vulto negro na minha 

direção… Nada! Começa o meu coração a acelerar, já antevejo a cena: um porquinho 

cuidadosamente a esticar-se para sentir o milho, tudo isto a uns longínquos 4 metros 

de mim!!! 

Fjuuuuu!!! RONNNNNNN!! FJuuuu!!! 

Porra, mesmo na minha nuca! Que espertalhão do *******!!!!! Mesmo com o vento 

de trombas… 

Caguei, já sabia que ele não ia passar dali mesmo de maneira que fui desafiá-lo. Saí 

debaixo do palanque e enfrentei-o à luz prateada da lua. Por momentos fitámo-nos um 

ao outro, tipo cowboys num duelo mortal: FFuuuiiiuuuiiuuuu Weuuu weuuu weuuu !!! 

Que cena! 

Muito incomodado por ter de se ausentar, deu dois roncos e abalou, num trote altivo e 

seguro. Deixa… está marcada a noite em que nos encontraremos outra vez e vou ser 

eu a sacar primeiro!! 

 

Diogo Oliveira e Sousa 

 

 

 


