
Foi  pena,  mas  foi  assim… 

 

Sexta-feira, 26 de Abril 2013 

 

Aproveitei sair mais cedo do trabalho para ir fazer uma espera. Depois da estreia com a 
raposa, uns dias antes, um javali com recurvo parecia-me uma meta alcançável.  

Desloquei-me mais uma vez ao cevadouro para verificar que tipo de visitas andavam a atender 
ao local e, para grande satisfação, um grupo de fêmeas com crias recém-nascidas eram 
fotografadas nos seus afazeres nutricionais, a uma hora perfeitamente aceitável. O cevadouro 
tinha sido abastecido de comida três dias antes. Nesse mesmo dia apareceram cedo, tendo 
vindo cada vez a aparecer mais tarde à medida que os baguitos iam desaparecendo. Pensei 
que, sabendo eles que naquele dia iria pôr comida (sim, porque de burros não têm nada e 
estão sempre à coca com os movimentos dentro da sua mata), apareceriam mais cedo outra 
vez, possivelmente proporcionando-me a oportunidade que precisava. 

A meio da tarde coloquei a comida, deixei a cadeira no local e ausentei-me para retornar mais 
tarde. 

Pelas 19h30, ainda o sol aquecia, já não aguentei de ansiedade e fui-me colocar. Como estava 
calor e a noite ainda vinha longe, deixei-me estar no palanque a apreciar os últimos raios de 
sol a aquecer a bicharada que por ali andava. Um perdigão a dar-se a conhecer às donzelas, 
empoleirado num cepo, fez as minhas delícias por uns minutos. Dois lebrachos numa 
brincadeira séria tentavam capar-se mutuamente para conquistar a atenção da menina que, 
ao lado, dava atenção cuidadosa à limpeza das orelhas. Pombos torcazes, que se esqueceram 
de migrar, voavam em círculos antes de escolher o sobreiro propício para a aterragem. Três ou 
quatro patos-reais machos perseguiam de perto, e em voo picado, a fêmea que tentava finta-
los lá nas alturas. Enfim, todo um espetáculo que merece ser assistido e que o fim da tarde 
proporciona. 

O vento começa a soprar com mais força e com ele vêm barulhos enganadores. As copas das 
árvores, naquele bailado forçado, produzem um canto mal coordenado, cascas que se 
destacam dos troncos dos eucaliptos, tudo sons que alertam os sentidos do caçador e que 
elevam a temperatura sanguínea. Mesmo habituados, nem sempre é fácil distinguir estes sons.  

Eram 20h, já estava de casaco e gorro mas ainda tinha a cara descoberta, agarro no telefone 
para baixar a intensidade da luz do visor. A noite aproxima-se. 

Por puro instinto os meus olhos desviam-se do telefone.  



 

Por entre os eucaliptos vejo uma cabeça preta, com pêlo, duas orelhas bem levantadas, assim 
parecido a um javali!!! 

Outra, cabeça. E mais outra. E mais três! E agora umas miniaturas de 1 kg todas riscadinhas de 
amarelo  e  castanho.  Uiiiii  são  tantas  miniaturas… 

Fitam o cevadouro. Ainda há muita luz. Hesitam, cheiram o ar. Também para eles o vento não 
ajuda. Ofusca-lhes a audição e misturam os odores. Olham para o palanque para assegurar que 
estão em segurança. Nisto, eu apercebo-me que a minha cara está demasiado destapada para 
esta luminosidade. Tento alcançar uma gola para me tapar. Eles não se sentem confortáveis e 
voltam para a segurança do coberto do mato, mas ficam por ali, na borda, a tentar por ordem 
na canalha miúda.  

 

 



Estava então iniciada a verdadeira espera. A partir dali a imobilidade era imperativa. Sabia que 
queriam entrar e que o fariam assim se sentissem confiantes. Oh vento, não me falhes agora, 
não mudes nem leves o meu fedor aos olfatos poderosos dos que se me apresentaram à 
instantes... 

 

Passa meia hora e reparo que deram uma volta maior. Foram verificar as redondezas em busca 
de perigos antes de expor aquele casaco cerdoso ao terreno despido de cobertura. Ainda há 
luz. Vai ser difícil mexer-me sem que me topem. São muitos pares de olhos e ouvidos! 
Aproveito para filmar e tirar umas “plingrafias” digitais enquanto os deixo acalmar e baixar a 
guarda um pouco. 

 



 

 

Vídeo: http://youtu.be/dm1pxUPVEXE 

Com muita calma e vagar, ergo-me lá do alto e preparo-me para a acção. Que tipo de animais 
são?! Os raiados são 13. Que alegria, tudo a comer e a jogar à apanhada. Os mais velhos são 6. 
A 10 metros de distância consigo perceber que há 3 fêmeas prenhas. Tetas proeminentes e 
estão redondas que nem uma pipa de vinho. Ok, essas estão seguras. Outras duas estão 
magras e com tetas descaídas. Ok, estas já pariram essas amostras que correm de um lado 
para o outro. E tu que implicas com todos?! Que sexo tens tu? Sim, tu que tens a cauda 
arqueada. Sim, tu que tens lama nas nalgas. Sim, tu que eriças a crista cada vez que levas uma 
trombada. Que papel tens tu no meio deste quadro maravilhoso??!! 

Este exemplar, sempre a morder nos outros e a pegar-se com as prenhas, dá uma piruleta mais 
descontraída e mostra os “ditos”. Era o que precisava. Não mais o perdi de vista. 

De arco na mão, de pé, tentando cortar a minha silhueta humana, controlo os movimentos do 
macheco sem nunca perder a atenção de todas as outras, para não me denunciarem. À vez, 
cada uma delas deitava um olho ao palanque, e eu, quieto. Lá vinha ele ralhar com elas e eu 
preparava-me. Na minha mente tentava visualizar o lance e o meu corpo esperava, sossegado, 



que o alvo adquirisse a posição que eu precisava para fazer o tiro. Ele põe-se de lado a comer, 
armo   o   arco   e…   desarmo!   Uma   das   garotas   veio   dar-lhe um chega para lá. Ele muda de 
travessa  e  fica  outra  vez  em  posição.  Armo  o  arco  e…  desarmo!  A  gola  que  tenho  não  me  deixa  
sentir bem os dedos quando puxo a corda e preparo a ancoragem. (Nota: necessito de sentir o 
dedo no canto da boca para que possa garantir que o tiro saia como treinei. Uma questão 
necessária a que se chama ponto de ancoragem, para que se possa repetir, fielmente, todos os 
tiros e não haver variações.) Baixo a gola e preparo-me mais uma vez. Estão uns de frente para 
mim e outros de traseira. Prevejo que ele mude de posição mais uma vez. Lá está, de lado 
outra  vez.  Armo  o  arco  e…  desarmo!  Agora   foi  ele  que   foi   implicar  com  os   listados.  As  mães  
não acharam graça e sovaram-no bem sovado. 

Isolado  agora,  relaxa  um  pouco  e…  de  lado  para  mim!  Faço  a  puxada  da  corda  mais  uma  vez,  
com calma estabilizo a mão no alvo e disparo. A flecha atravessa-o e embate no chão. Quando 
arranca, vejo a flecha atravessada na diagonal. A entrada alta e a saída baixa. Ele vai 
atrapalhado, esbarra num cepo e parte a flecha. Tropeça mais uma vez e segue caminho. 
Quando entrou no mato, ao fim de umas dezenas de metros, já  ia  a  trote… 

O meu corpo tomou conta da situação e precisou descarregar a adrenalina. Tremi, tremi, tremi 
que  me  fartei…  Parecia  que  estava  com  hipotermia!  Analisei  a  imagem  do  tiro  e  da  colocação  
da flecha. Algo não me descansava. Algo naquela imagem, que foi gravada em milésimos de 
segundo, não batia bem. Onde entrou o tiro?! Comecei a juntar os fotogramas e cheguei a 
uma conclusão. Em altura o tiro era perfeito, mas foi 4 dedos atrasado. Será que não lhe 
apanhei os órgãos vitais? Será que foi demasiado atrasado e acertei na barriga? A dúvida 
instalou-se e o receio  apareceu…  Há  que  dar  tempo.  Com  sorte  foi  fígado. 

A ideia de dar tempo suficiente levou-me a ponderar só voltar na manhã seguinte, mas ao fim 
de 1h30 de espera a curiosidade foi maior que a vontade e desci do palanque.  

Havia rasto de sangue. Ambas as metades da flecha estavam com sangue de cor limpa e de 
cheiro intenso. Algo no cheiro continuava a não me tranquilizar! Esperei pela ajuda do meu pai 
que, além de ser bastante experiente no pistear, sempre é uma ajuda preciosa caso o animal 
não  esteja  “estendido”.  Além  disso,  também  ele  tem  a  paixão  por  estas  coisas. 

Começamos então no trilho que rapidamente nos levou a entrar na mata de eucaliptos. Ao fim 
de poucos metros encontramos o local onde o porco se terá deitado! A partir daí o rasto 
apresentava um sangue fresco, o que queria dizer que o bicho se tinha levantado e posto a 
andar à nossa frente. Grande chatice! Fomos pelo sangue que nos levou a sair outra vez da 
mata de volta ao aceiro. O rasto começou a escassear dificultando e atrasando o nosso avanço. 
Ao fim de uns 300 metros voltou a entrar na mata. Cada vez menos sangue. Cada vez mais 
difícil. Cada vez maior o receio de não o encontrar. Andámos uns 800 m ao todo até que a 
torneira,  que  já  só  ia  a  pingar,  e  mal,  se  fechou…  Já  levávamos  umas  boas  2  horas no pisteio 
até que resolvemos parar por ali. Claramente o javali estava a andar e não havia indícios de 
abrandar o ritmo ou perder força. Desanimados, eu acima de tudo, voltámos para casa. 

Na manhã seguinte, bem cedo e acompanhado de cão (infelizmente não era cão de rasto!), 
voltei à procura. Ainda encontrei mais umas pequenas marcas de sangue na vegetação nos 100 
metros seguintes à última marca da noite anterior, mas a partir daí, nada! A torneira fechou. 



Perdi o rasto das pegadas, fiquei sem referências. Na esperança que o javali se tivesse apagado 
por ali e que o cão pudesse apanhar o seu cheiro, percorri, qual caçador de perdizes a salto, 
mais umas centenas de metros a bater terreno. Nada! Na hipótese de o javali ter começado a 
ter febre e tentado refrescar-se, metendo-se dentro de água, fui percorrer as linhas de água 
mais próximas. Nada! Ao fim de 3 horas de mais intensa busca rendi-me  às  evidências…  Não  o  
ia encontrar! Fiquei desolado e triste. Será que vai morrer ou, como já presenciei 
anteriormente, a ferida sara e o porco sobrevive?! 

Foi  pena,  mas  foi  assim  que  aconteceu… 

 

Diogo Oliveira e Sousa 

  


