
Eis que chegada a minha vez...   
 
Tenho a carta de caça á cerca de 12 anos e tirei, devido á camaradagem que é 
habitual por estas andanças da caça.  
Como cedo andei a trabalhar entre as ilhas, Algarve e Porto, escusado será de 
dizer que acabei por deixar de caçar e caducar a licença de uso e porte de arma de 
caça.  
Em boa altura assim aconteceu.  Depois de constatar uma complicação para a 
recuperação/renovação da licença, decidi, depois de muito reflectir, que queria 
experimentar a caça com arco, depois de ver um filmes na net.  
Tenho um arco recurvo, dos meus tempos da FPTA, o qual tem 20 anos, mais ou 
menos os mesmos há que deixei de atirar.  
Como não é apropriado para caça, comprei um Bear Enconter de 60 lbs, mais do 
que suficiente para a nossa caça cá em Portugal. Com umas flechas Carbon 
Express Terminator (só o nome assusta qualquer um) e umas pontas Grim Reaper 
(só a caixa com a figura da morte, põe um gajo atordoado, tal vai ser a matança), 
entre o disparador e mais 2 ou 3 acessórios, assim fiquei eu equipado, para a caça 
com arco.   
Associei-ma assim, depois de tirar o averbamento da caça com arco, no qual me 
elucidaram os estimados Augusto Pires e Henrique Jourdan, aos quais estou grato, 
e comecei em Janeiro deste ano de 2014, logo na primeira lua a fazer esperas. 
 
Janeiro, uma noite na Lagoalva, e não vi nada. Pareceu-me que ouvi, mas verde 
como estava, tudo parece. Nessa noite acompanhei o Nuno Ribeiro, o Tiago 
Lemos e o Jorge Romão e ninguém viu nada.  
 
Na lua de Fevereiro, duas esperas uma em cada fim de semana, em "casa" do 
Augusto Pires, em Ponte de Sôr, e mais uma vez nada.  Claro que era cedo para 
mim, e fui aprendendo com os relatos que ouvia atentamente, bem como com os 
sábios conselhos que me iam dando. "Atenção a matar uma porca em aleitamento, 
isso é assassínio, e nós não queremos cá assassinos" (Augusto Pires). Não poderia 
estar mais de acordo, é claro. Então ia estragar a fonte de prazer de mais noites e 
bichos em crescimento?   
 
Bom, mas vamos ao que interessa. Este fim de semana, lua de Março, combinei 
previamente com o Augusto, que iria a Ponte de Sôr. As esperas esta semana 
seriam iniciadas mais tarde, para acabar mais tarde também, pois ultimamente, 
têm-se efetuado antes do pôr do sol, até á meia noite.  
Ora os bichos não andam de Rolex, e não têm sempre o mesmo percurso. 
Combinei que iria pôr a família a Torres Novas e que iria lá ter pelas 22H00, mais 
ou menos a hora combinada.  
Acabei por ficar num ligeiro estado febril e avisar o Augusto que ficaria para o dia 
seguinte se estivesse melhor.  Como durante o dia seguinte não estava grande 
coisa, acabei por ir para Tomar, de onde sou natural, para visitar os meus pais.  
Esta é uma zona abastada de porcos. Aliás, desde a lua de Fevereiro, que tenho 
andado a espalhar cevadouros, (13?!?), para ver onde eles mais se habituam.  



Fui de manhã dar a volta habitual a alimentar os cevadouros comidos e denotei em 
especial que um deles mexia mais que todos os outros.  
Estava bem querençudo. Já a semana passada, no Sábado lá tinha estado, e 
tendo-me esquecido de levar um dos casacos, pois é uma zona fria, e acabei por 
me vir embora pelas 23H00.  
O porco foi lá depois, pois na manhã de domingo, tal é o vicio, fui lá e fiquei 
desiludido, enraivecido, mas esperançoso.   
Eu não estava a 100% fisicamente, mas o cevadouro estava-me a puxar, e disse 
para mim mesmo que poderia ser esta noite. Depois de andar com a moto enxada 
do meu pai nas mãos, até ás 18H00, dado o velho precisar de ajuda, fiquei mouco 
com o barulho daquela brincadeira, e os braços dormentes, o ideal para um 
arqueiro ;)  
Apetecia-me jantar e ir deitar, mas e se o bicho fosse lá? E se no dia seguinte eu 
fosse dar mais uma volta e ficasse enraivecido comigo próprio como na semana 
passada?  
19H00, já quase noite estava eu no cevadouro! Pronto, tinha de alimentar o 
vício! Até aquele estado meio febril me tinha passado. Qual medicamento ou 
médico! A caça quase tudo cura, mas é preciso ter juízo, sempre bem agasalhado. 
Mas a noite nem estava fria.   
Chegado ao cevadouro, sento-me num banquinho de madeira com as pernas 
cortadas, duro que nem cornos, e denoto que o vento tinha mudado desde manhã, 
pois estava de Sul e tinha mudado para Noroeste. Ou seja, o pior para aquele 
cevadouro, por sabia que o animal viria exatamente pelo sentido contrário, Sudeste. 
Como estava quase no chão e bem abrigado por carrascos altos, que me davam 
um campo de visão mais restrito, mas que me ajudavam a encobrir o meu cheiro, 
não que eu cheire muito mal.  
Estava assim preparado a avaliar pela semana anterior, para uma longa espera. 
Não espero mais do que as 2 da manhã, disse para mim próprio.  Depois de tirar o 
som e a luminosidade do telemóvel, ver uns e-mails, fazer uns likes do facebook, 
enfim, ir entretendo o tempo, ouço um bicho a trincar algo, mas não me tinha 
apercebido de pedras a rolar, as quais estão sempre por cima do milho. Mas o som 
foi-se embora.  
No cevadouro em frente, separado por uma larga estrada de terra batida, não foi. 
Afinal estava eu exatamente a 17 jardas do local. Esta porra das jardas do range 
finder até é chique! Não me passou pela cabaça que poderia ser exatamente de 
outro cevadouro a cerca de 50 metros que eu tinha posto ao pé de uma banha 
natural, onde o senhor porco ia quase todas as noite esfregar-se. mas ali não tinha 
onde me esconder e onde estava era de longe o melhor sitio.   
Ás 21H00, ouço passos na estrada, e silêncio absoluto. Não via nada, mas algo 
estava muito perto. Mais um passos e vejo o focinho aparecer na estrada, já 
entrando no meu campo de visão. Novamente andou e parou a 3 metros do 
cevadouro. O meu coração dispara, e ainda com os braços dormentes da moto 
enxada, mais uma bolha na mão esquerda, resultante do manipulo do tractor que 
estava estalado, ali estava eu em transe, quase a levitar, porque tinha um porco 
perto de cevadouro e até estava a vê-lo, de tão perto que estava. Acalmei-me como 
pude. O bicho deu mais alguns passos e parou novamente a 1 metro do cevadouro! 



Mas que porra, queres que te empurre! Anda lá come, que deves estar com 
fominha!  
E assim foi, o bicho vai ao cevadouro, atira a tábua que tinha pedras enormes em 
cima, para o lado e inicia o seu deleite, de lado para mim. Parou de comer por um 
pouco e logo inicia com mais confiança. Já tinha tudo preparado, arco com a flecha, 
disparador pronto, luz da mira ligada, e armo lentamente.  
O bicho põe-se de frente para mim. Ai a gaita! Então não tens maneiras. Vai 
rodando e põe-se então de lado. Tiro o peep da cara, para espreitar e certificar-me 
que não estava a ver mal e aqui vai disto. O bicho acusa o toque, devidamente 
apontado ao peito, o começa a andar, num andar rápido, sem corrida, sem 
guinchada, nem nada que o valha. Ia mudo, era o que era. Vi o nock luminoso a 
passear, como de um piercing daqueles que fazem luz, que as garotas no Algarve 
usam na noite, no umbigo ou em partes mais recônditas (as orelhas!), para lhes 
servir de atração, ou mesmo apenas de provocação.   
De imediato telefonei á minha esposa, a qual me apoia incondicionalmente neste 
meu desporto/vício, e com o telemóvel na mão, a tremer com a descarga de 
adrenalina, pois estava a 1000, lhe digo que ou matei ou feri, preferindo a primeira 
versão é claro!  
Mando uns sms da praxe, um deles para o Nuno Cardoso Ribeiro, o qual me deu 
alguns sábios conselhos e ao qual agradeço, e esperei mais de 30 minutos, para 
iniciar a procura, á qual, entretanto se tinha juntado o meu irmão e a minha 
esposa.   
Barulho não havia, mas o som das estevas a partir e a direção do som estava 
registado na minha mente, a ferro e fogo, aquando do lance. Estávamos então, ás 
21H40, talvez, a tentar descortinar algum bafejar, sopro, ou alguma esteva a partir, 
enfim, aquilo que quer que fosse.  
Bom, iniciamos a incursão no mato, de fusca na mão um e o outro de arco, não 
fosse o diabo tecê-las, afinal era um porco de que se tratava e ferido, ou se calhar 
já estava morto. Pior ainda, e se se foi embora? Ao longe ouvíamos estevas a 
partir. Podia ser uma hipótese, mas sei de antemão que podem ser outros porcos, 
porque a zona é rica neste tipo de fauna.   
Vimos os pés de carvalhos, oliveiras, buracos, carrascos e nada, muito pouco 
sangue, quase nada, até que se vê o nock e a sua luz. É o bicho? Nada, tinha 
saltado o nok da flecha.  
Olha, pelo menos não se perde tudo. 40 cms mais á frente, dentro dos carrascos, 
estava a flecha, mas faltava-lhe um palmo. O tubo e as penas cheias de sangue. 
procurámos durante uma hora e nada.  
Amanhã cedo, volto ao local e com luz do dia, será mais fácil de procurar.  Dito e 
feito.  
Pelas 07H00 de manhã e depois de uma noite mal dormida, tal era a expetativa do 
que iria encontrar... ou não... lá estava eu com o meu pai de apoio (alguém tinha de 
retribuir os braços doridos e a porra da bolha na mão esquerda). Dirigi-me ao 
mesmo trajeto da pista de sangue da noite anterior e após 5  minutos de procura, lá 
estava afinal o bicho, 5 metros ao lado, onde na noite anterior tínhamos procurado, 
30 a 40 metros do local onde fora atingido.  



Estava evidentemente já morto. Aliás deveria ter morrido naqueles 30 minutos de 
compasso de espera da noite anterior, pois recordo que não ouvíamos qualquer 
sopro ou bufar. O resto da flecha lá estava com a ponta ainda meio dentro do bicho. 
Ou seja, tudo se recuperou, até a flecha partida, que fica para "recuerdo".  
Estava feliz e em pulgas. O meu primeiro javali com arco! Que orgulho! Toca a 
puxar o bicho por aí acima, a recuar e a empurrar a estevas e carrascos, até um 
local onde pudesse carrega-lo com o carro de mão que entretanto fora buscar.   
Resultado, um macho, como me tinha apercebido antes do lance da noite anterior, 
com 65 quilinhos, sem grande boca, mas com uma carne tenrinha, para uma 
grelhada ao almoço, e um bom alguidar de carne, que andávamos todos a desejo lá 
por casa!  
Ao desmanchar o bicho, denota-se o sitio de entrada e a penetração no pulmão, 
sem furo de saída, pois a mesma foi parada pela costela do lado oposto da 
entrada.  Espero ansiosamente pelo próximo, de preferência ainda este ano!   
 
Partilho convosco este experiência e as fotos em anexo.   
 
Um abraço a todos.   
 
Marco Ferreira 
 

 
 



       
 

       
 
 



 


