
Lua de Julho 
 
No dia 30 de Junho de 2017 fui fazer mais uma tão desejada espera.  
Cheguei ao local cerca das 20:00, preparei tudo e fiquei à espera. Como era a primeira noite de lua esta ainda 
era fraca e eu tinha cometido um erro. Tinha o cevadouros no escuro e eu estou colocado de frente para a lua.  
Cerca das 22:00 entra o meu porquinho, começou a comer e eu só ouvia, pois vê-lo nem bicho. Entretanto 
espantou-se duas vezes e à segunda já não voltou.  
Cerca das 23:15 ouvi passar um porco à cerca de 40 metros mas não tinha o hábito de ir  ao milho e pensei, por 
além passa outro porco. 
No dia seguinte, fui abastecer o cevadouro e pensei: da próxima vez fico em cima deste sobreiro porque já fico 
com a lua nas costas e o porco que passa mais tarde passa aqui perto pelo lado esquerdo.  
Decidi ir logo nessa noite. Chegado ao local preparei tudo como normalmente é aguardei. Ainda era de dia 
cercadas 21:15 e já lá vinha o guloso. Logo por azar tinha o vento à esquerda e o bicho veio da direita, parou a 
cerca de 40 metros de focinho no ar e deu por mim, deve ter pensado: então vieste trazer o milho e não te foste 
embora, logo venho outro dia. E saiu de fininho. O raio do bicho lixou-me!  
Bem, vou esperar pelo outro. Era 00:18 quando vi as horas e decidi ficar até à 00:30. Quando já estava para ir 
embora ouvi mato a partir. Alto que vem aí bicho! Os ruídos vinham na minha direcção, entre algum farejar e 
trincar de alguma coisa que ia encontrando chegou cerca de uns 8 metros de mim e de repente durante cerca de 
dois ou três minutos fez-se silêncio. Eu mal respirava. Entretanto voltou a mover-se, sempre dentro do mato, e só 
ficou visível a uns 20 metros, mas de rabo.  
Foi nesse momento que me apercebi que era mais do que um e resolvi esperar. Entretanto o segundo ficou 
visível e à escuta a cerca de 14 ou 15 metros. Foi nesse momento que disparei. Pelo bater do tiro vi que tinha 
dado bem no porco, que se embrenhou no mato cerrado. Esperei um pouco e fui procurar. Via algum sangue, 
encontrei metade da flecha e perdi o rasto. Passado algum tempo dei a busca por terminada.   
Fui para casa e ao romper da manhã já lá estava outra vez. Depois de procurar um pouco mais encontrei o 
bichinho com um tiro no coração (tinha estado a cerca de dez metros dele). Era um navalhinhas com uns 80 ou 
90 kg. Fui buscar o jipe do pobre (4L) e com muito esforço lá o consegui carregar, levei-o para casa e fui arranjar 
o animal. 
 

 
 



 
 
 

 



 

 
 

Este é o troféu já terminado com 17,5 cm 
 
E a saga continua... 
 
Como estava de férias, resolvi ir fazer mais uma espera no sábado seguinte (uma semana depois). 
Cheguei ao local  ainda cedo e comecei por preparar tudo como habitualmente. Havia algumas nuvens mas 
como era noite de lua cheia via-se bem.  
Esperei, esperei e nada. Do guloso nem sinal. Confesso que até já estava a ficar um pouco farto de esperar.  
Como já era 01:14 pensei: só já espero até à 01:30.  
Nisto, ouvi uns passinhos muito suaves e um trincar de qualquer coisa. Pensei que fosse uma raposa, mas como 
vinha na minha direcção fiquei à espera. Quando o animal se aproximou vi que era um javali e estava a uns 8 ou 
9 metros de mim.  
Coloquei-me em posição e esperei que ele passasse por detrás do mato para que pudesse armar o arco. E 
assim foi. Nessa altura ele apercebeu-se de qualquer coisa e voltou para trás a passo largo ficando parado à 
escuta em terreno limpo. Não perdi tempo, apontei e lá vai farpa. Esperei uns 20 minutos e fui procurar, encontrei 
logo a flecha que lhe faltava apenas uns 4 cm, o rasto de sangue era abundante, mas a brecha de mato também.  
A determinada altura deixei de ver sangue, mas com alguma insistência e passado quase uma hora lá voltei a 
encontrar novamente mais sangue, pouco depois encontrei o bichinho era o irmão do outro da semana anterior 
ao qual eu não tinha atirado. O tiro também foi bem colocado pois passou rente ao coração e saiu na mão. 
Novamente uma briga para o colocar dentro da 4L mas consegui.  
Fui para casa fazer o desmanche. Tinha uma bucha de plástico de bala de caçadeira alojada junto ao coração e 
com a pele cicatrizada. Pois é, tinha colete à prova de bala mas não era à prova de flecha. 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E assim foi a lua de Julho de 2017 
 
MATERIAL 
ARCO Diamond SB1 
Flecha 1° carbon express piledriver Hunter 
Flecha 2° easton power flight 
Pontas de caça de duas lâminas (made in china) 
 

 
 


