
Vale a pena saber chiar… 

 

Foi em meados de Abril, primeiros dias de lua do período legal deste mês, que me desloquei 

mais uma vez a um cevadouro numa tentativa de estrear o arco recurvo, com o qual tenho 

treinado bastante. 

Os nossos amigos javalis andam de barriga cheia nesta altura do ano, há muita variedade e 

disponibilidade de comida no campo, de maneira que ligam pouco ao milho que se possa 

disponibilizar. Não obstante, de vez em quando lá passa um para abocanhar o dito cereal, 

comparência que eu esperava presenciar. 

Os dias já estão mais compridos e pelas 19h apresentei-me no local, acompanhado pelo 

menino dos meus olhos, um recurvo Black Widow com 56 libras à minha puxada, equipado 

com flechas Carbon Express Heritage devidamente afinadas para o arco.  

Para estas esperas levo sempre 4 flechas. Uma com ponta de 165 grains da Simmons, uma com 

ponta de 150 grains da German Kinetics, ambas com nock luminoso. As outras duas não têm 

nock luminoso e estão equipadas com pontas Magnus de 150 grains, para o caso de ser 

preciso rematar algum bicho ou fazer um segundo tiro de recurso. O arco fica pronto para ação 

com uma das duas pontas “boas” e fica uma flecha com uma das ditas Magnus, ao lado, fora 

do quiver, ali à mão. 

Pois estava eu sentado lá no alto dos fios, ainda com luz do dia, quando, pelo canto do olho, 

vejo uma raposa a passear-se. Era macho, sem dúvida, pois dava uns passinhos e alçava a 

perna para marcar o terreno. Apareceu-me da esquerda vinda do aceiro, sem fazer barulho, 

apanágio desta espécie, no entanto, em ocasiões anteriores, e no mesmo local, já nos 

tínhamos cruzado. Já por três vezes a tinha ouvido cantar e dar-se a conhecer à vizinhança. 

Não menos vezes a tentei enganar, mas fina que nem um alho, sempre conseguiu a fuga. Mas 

desta vez… 

Assim que a vi tirei o traseiro da cadeira e agachei-me para ficar totalmente coberto pela rede 

do palanque. Enquanto estiquei a mão para alcançar a flecha suplente, para não inviabilizar o 

uso da dos javalis, chiei com a boca. Imediatamente a sua atenção se desviou da marcação do 

seu território, passando a fitar a orelha na minha direção. Mais uma chiadela, mas defeituosa! 

Baixa a orelha e segue caminho… 

Apressei-me a montar o material e, já com uma mão liberta, com recurso ao dedo, chio que 

nem um coelho stressado. Parecia um tiro na minha direcção!!!! Parei o chiar e ela parou, 

como que a confirmar de onde vinha o barulho do petisco. Mais uma “mijadela” de marcação 

e eu… CCCHHHIIIII!!!! Mais uma corrida e nova paragem.  

Por esta altura já tinha entrado no meu raio de ação e a minha mão ocupou-se com a corda. 

Tentei chiar outra vez só com a boca mas sai mal, que nem um coelho “humano”! Ela 

desconfia e apressa-se a mudar de rumo dando-me o flanco. Levanto-me e preparo-me, 

estaria ela a uns 12 metros. Chio outra vez e, ainda pior… Já vai a correr! Largo a corda e volto 

ao recurso ao dedo. Aí está, este coelho ela já quer conhecer! 



Entra nos eucaliptos à minha esquerda e percorre a primeira fila destas árvores, tapada pelas 

mesmas, para se por com o vento de frente. Vejo uma aberta mais à frente entre as árvores, 

armo o arco antes de ela se destapar e, quando entra neste intervalo simplesmente assobiei. 

Confusa, parou, e quando parou já eu estava com o material alinhado na direção dela. Aliviei a 

tensão nos dedos e as lindas penas cor-de-rosa que equipam as minhas flechas desaparecem 

na silhueta do raposão. 

Começa aos saltos e a rosnar, encontra a minha flecha à frente e faz o favor de a escavacar à 

dentada! Anda mais uns metros e pára, não conseguindo transpor um pequeno socalco da 

grade de discos que ali passou faz pouco tempo. Fica a tentar levantar-se. 

Neste momento já eu estava lá em baixo com uma faca na mão e com outra flecha metida na 

corda. Aproximei-me e avaliei a situação. A cabeça ainda mexia demasiado para tentar a faca 

de maneira que usei a outra flecha, que ela também fez o favor de morder… Este tiro não deu 

hipóteses, foi coração em cheio. 

 

 

 

Fiquei histérico!!!!! Tirei umas fotos, analisei o primeiro tiro que, a mais ou menos 20 metros, 

saiu um bocadinho alto tocando-lhe na coluna, e subi ao palanque para esperar algum javali 

que tivesse fome… Nunca apareceram! 



 

 

Eu estava cheio de mim! Um orgulho desmesurado com a minha prestação, com o meu arco, 

com todas as horas de treino, com o meu “coelho interno”, com todo o culminar daquela cena. 

Estava confirmada a beleza, pureza e satisfação do uso deste tipo de arco… 

Tenho gravado na memória o voo daquela flecha. Esta não se apaga mais… 

 

Grande abraço 

Diogo Oliveira e Sousa 


