
Antes assim… 

 

28 de Janeiro de 2013, última noite do período de lua deste mês. 

 

Desde o episódio do mês anterior que me corre cá dentro uma vontade imensa de 

repor a minha dignidade e de aplicar o que aprendi especificamente naquelas duas 

esperas. 

Os treinos são produtivos resultando numa autoconfiança agradável, os porcos andam 

a comer bem, só o tempo tem escasseado e me impedido de fazer mais esperas. Mas 

neste dia teve de ser, era agora ou nunca… 

 

Está-se a preparar a mancha para se organizar uma montaria. Duas vezes por semana é 

colocada comida em pontos estratégicos por forma a atrair, e manter, os javalis dentro 

dos limites que se irão caçar. Um dos meus cevadouros está na periferia desta mancha 

pelo que a afluência de javalis ao local tem sido crescente, mas nos mais variados 

horários, pois encontram comida em bastantes sítios. Na perspectiva de organizar as 

suas idas ao cevadouro a horas decentes, combinei com o funcionário exactamente a 

que dias a comida deveria de ser posta. Com esta rotina eu apostava em que, nos dois 

dias seguintes a se pôr comida, os javalis me aparecessem no cevadouro tarde e a más 

horas, mas no dia anterior ao segundo dia de comida, já tendo os porcos esgotado o 

stock na mancha, deveriam atender ao meu buffet o mais depressa, e cedo, que 

conseguissem. Esta aposta foi verificada na perfeição ao longo de 3 semanas e, no dia 

28, dia anterior à distribuição de comida geral, apresentei-me ao serviço… 

 

Eram 17h30 quando subi as escadas do palanque e me instalei. O céu estava limpo, a 

temperatura notava-se que ia fazer das suas, a lua iria demorar a aparecer após o pôr 

do sol e o vento… o vento estava porreiro enganando em 180 graus a direção das 

previsões meteorológicas. 

 



 

 

Estava mais uma vez com o meu recurvo, ferramenta que me tem exigido um grande 

afinco nos treinos mas que me irá proporcionar grandes emoções com certeza. 

Eram exatamente 17h40 quando ouço os primeiros estalos na mata… “Ui que fome 

que eles devem ter. Com um bocadinho de sorte ainda me entram de dia!” Um 

estalinho aqui, um estalinho ali, e nada… Mais meia hora e mais uns estalinhos. Nada! 

A noite vai caindo e o frio aperta. Levei o capote alentejano, item domador de 

intempéries que muito me tem auxiliado nestas incursões noturnas. Hum, que bem 

que se está debaixo desta manta, só os pés é que começavam a dar sinais de que iam 

ter frio, mesmo estando protegidos com 2 pares de meias grossas. 

Pelas 20h, sempre a ouvir estalidos aqui e ali, dá-se uma grande zaragata de porcos 

dentro da mata à minha esquerda… Ihihih, aí vêm eles, devem entrar a 100 à hora tal a 

fomeca que trazem. Deixei cair o capote nas costas da cadeira antes de me levantar, o 

frio bate-me como se tivesse levado um murro na barriga mas a adrenalina da 

perspectiva de os ver entrar à comida logo me aquece. E ali fiquei, de pé, arco na mão, 

com os olhos bem apontados para o caminho que adivinhava eles trazerem… 

Mais uma zaragata no mesmo sítio… Mais uns minutos e outra trombada, no mesmo 

sítio! Mau, então?! Estão pregados ao chão ou quê??? 

Fui relaxando e o frio apoderou-se de mim. Vá manta aos ombros outra vez e rabinho 

sentado. Ouço outra vez mais umas grunhidelas vindas de outra direção… Comecei a 

fazer as contas, a analisar o mapa da mancha na cabeça, a tirar azimutes e… mando 

mensagem ao meu pai: “Por acaso o homem foi por comida aos porcos hoje??” 

“Foi” - foi a resposta que veio de lá e que imediatamente me desanimou… 



Raios e coriscos, o malandro adiantou-se um dia ao combinado e estragou-me a noite. 

Eu estava a achar estranho já serem quase 20h30, estar a ouvir partir mato e zaragatas 

há quase 3 horas e os porcos não me aparecerem. Aliado a isto, quando analisei o 

mapa mental e os azimutes, identifiquei os sítios onde se põe comida, à medida que ia 

ouvindo os porcos à briga, ora daquela cova, ora da outra… 

Que faça? Já tenho frio nos pés! Vou-me embora?!  

Estava a pensar nas minhas opções e a analisar o que ia fazer, de cabeça recostada no 

palanque a observar os satélites a 1000 à hora lá nas estratosferas quando ouço uma 

barulheira. Estava de orelhas tapadas com uma gola de polartec forte e não consegui 

perceber de onde vinha. Tomei atenção, baixo a gola e tento espreitar para a comida… 

Um ronco de alerta nas minhas costas! A lua já estava em força, virei a cabeça devagar 

e, no meio da ceara, com as ventas bem cheias do meu aroma, uma porca grande com 

uma multidão atrás… Todos eles eram atiráveis, não devia haver nenhum com menos 

de 30 kg, mas estavam longe para este arco e claramente não iam entrar. Quando 

fugiram consegui contar 14, mas talvez fossem mais 15 ou 16.  

Sigo atentamente o movimento deles pelo mato fora e dá-me a sensação que estão a 

dar a volta para entrar por outro lado. Não queria acreditar que isto fosse acontecer, 

mas quem sabe. Ainda sentado na cadeira ouço-os afastarem-se aos grunhidos pela 

mata fora. Recosto a cabeça mais uma vez e, quando estou prestes a encontrar outro 

satélite, ouço outro ronquinho… Aí tá! Este vem da frente… Através da rede vejo 

entrar, à cautela, 3 porquitos muito jeitosos para os meus propósitos. Claramente 

deveriam fazer parte do grupo que se chateou comigo há poucos minutos. Não sei, se 

calhar foram os enxovalhados nas outras covas e ainda estão com fome. Não interessa 

os “comos” nem os “porquês”, o que interessa é que estão aqui, a comer, no meu 

cevadouro a 6 metros de mim. 

Mais uma vez, em camara super lenta, dispo o capote. Agarro os braços da cadeira 

para me alavancar e por de pé… Aí vão eles a correr!!! Bolas! Que raio é que lhes 

aconteceu? Nem me levantei. Só tinha desencostado as costas da cadeira e não dei por 

fazer barulho algum…  

Os 3 porquinhos afastaram-se mas hesitaram em ir-se embora. Ficaram ali dentro do 

mato. Bem, pensei eu, se já cá apareceram é porque já acabaram com o stock. Vai-te 

deixando ficar até os pés to permitirem. 

21h30, mais coisa menos coisa, não aguentei o frio nos pés. Pareciam dois blocos e já 

nem os conseguia mexer. Decidi acabar ali o sofrimento e comecei a arrumar as coisas.  

Arrumei o capote, arrumei a cadeira, arrumei a flecha no quiver e, quando estava a por 

a mochila às costas, olho para a ceara e vejo um vulto preto, a trote, na minha direção, 

com o vento nas trombas. Se os pés estavam frios, eu fiquei gelado… O quê? Daí? Bem 

que podias ter vindo de outro sitio que daí já sei o que vai acontecer, vais-me sentir… 



Qual quê. Se me sentiu não se importou nada. Nem abrandou o passo! Dou comigo de 

mochila a meio caminho das costas, com as alças na dobra dos braços, com o arco 

apoiado sem flecha metida e com um porquinho a comer… Raios esta sina! Então e 

agora como é que eu vou conseguir não fazer nenhum barulho, se ainda há bocado 

parece que adivinharam? Lá me esmifrei para desaparelhar o burro e consegui pôr-me 

em posição de tiro. 

Vai ou não vai? – pensava cá para mim.  

Concentro-me em acalmar a respiração e em diminuir as pulsações. Está tudo ali à 

minha vista, não há necessidade de estar com suposições. Deixa isso para quando os 

ouves e ainda não os vês. Acabou-se a expectativa de eles virem. Vieram, já aqui está 

um, agora acalma-te. 

Sinto a mente a controlar a emoção. O culminar de meses de treino, de noites de 

hesitação, de frio nos pés, aproxima-se. Tenho as condições ideais para atirar. 

Aponto com muita calma, controlo a respiração, estabilizo a puxada e ZÁÁÁSSS… 

 

Que arco maravilhoso. Nem se ouve! Muito mais silencioso neste segundo do que em 

todos os treinos. E que tiro espetacular! A flecha foi direitinha, muitíssimo bem 

alinhada. O nock luminoso permitiu-me apreciar todo o voo da dita, o porco nem deu 

por ela chegar, só notou que lhe tinha atirado quando… a flecha se crava no chão ao 

lado dele! 

WHAT THE *****!?!?!?!?! 

Tenho a imagem do nock luminoso desaparecer na crista negra do vulto. Não há 

guincho do porco, não houve o “boc” característico da nossa modalidade, não houve 

um sprint atrapalhado do porco até ao momento de tombar na sua última posição 

horizontal, nada! Só houve um ronquinho de incomodado, 3 passinhos para o lado e a 

pergunta de quem teria acendido o candelabro que estava cravado no chão!!?? 

 

Cheio de fome ainda o suíno volta para a comida! Alcanço o quiver para a recarga. 

Levanto-me devagar para lhe mandar uma mais certeira, está ele a cheirar a flecha. 

Não gostou! Pirou-se renitente, pois ainda tinha fomeca, mas com aquela luzinha 

vermelha o restaurante estava sem ambiente! 

Maldição -  pensava eu. Ainda não tinha a certeza de ter errado o porco embora, como 

descrevi atrás, nada me indicava que lhe teria acertado, excepto a imagem do nock a 

desaparecer no vulto. Mesmo essa imagem era clara de que, se lhe acertei, foi 

demasiado alto para ser mortal. (Não se esqueçam que isto tudo se passa a 6 metros. 

São portanto imagens em HD!) 

 



Ouço o porco ficar dentro do mato ali perto. “Olha, ainda está indeciso se volta ou 

não.” Nisto ouço mais porcos dentro do mato. Bolas, não posso deixar ali a flecha. Fui 

busca-la num instante enquanto ouvia os porcos a aproximarem-se das imediações. 

Dei uma olhadela rápida na flecha, estava limpinha, só cheirava a porco. Certo! Deve 

ter mesmo passado na crista. Não há sangue! Uff, antes assim. 

Ainda aguentei mais meia hora, sempre a ouvir os porcos no mato, mas os meus pés 

não deixaram mais. Já não os sentia. A caminho do carro mal conseguia andar, 

pareciam dois blocos, nem dobravam. 

 

Fui-me embora muito contente por ter feito um óptimo disparo e não ter ferido o 

animal. A flecha voou muito bem, eu atirei muito bem, só errei um palminho acima! 

Em casa busquei conhecimento nos milhares de professores que tenho online – os 

caçadores americanos. Pela experiência deles, o meu subconsciente terá focado o meu 

olhar no ponto de maior visibilidade do alvo, a crista negra, o que provocou que o tiro 

saísse alto. A ser verdade, o que para mim até faz sentido, prova que o meu treino deu 

bons frutos pois, com o tiro instintivo a que estes arcos obrigam, a flecha tem de ir 

para onde estamos a olhar, e assim foi. 

Mais uma vez aprendi imenso nesta noite. Para a próxima já tenho a noção do que é 

atirar a um porco de recurvo à noite e, se conseguir fazer tudo bem, será um sucesso. 

 

Abraço a todos. 

Diogo Oliveira e Sousa 

 

 


