
Ramalho, Vilela e Max 

 

Cerca das 16h estava a receber uma chamada do companheiro Vilela, a dizer que tinha acabado de chegar 

a Estremoz para nos encontrarmos, 10minutos de conversa e toca de preparar todo o material para a 

espera. Alguns minutos depois já estávamos a caminho da ZCT, chegámos pouco antes do pôr do sol; como 

os javalis estavam a ir permanentemente há banha coloquei o vilela nesse mesmo local  

 

A cerca de 18mts está um treestand feito em madeira com uns 2mts altura, foi aí que vilela ficou, eu fiquei 

num outro treestand feito de uma escada de alumínio com 3mts altura situado num cevadouro a 18mts 

onde se encontra também um sobreiro com alcatrão faia a 15mts, recordo-me que eram 17:20 já 

estávamos colocados em posição de espera. 

Alguns minutos depois vejo uma lebre, que mantive sobre olhar ate o sol desaparecer por completo, cerca 

de 19h recebo uma mgs (vilela –os javalis estiveram aqui e foram para o teu lado) segundos depois já 

estava a ouvir sopros de alto e bom som em minha direção, foram diretos ao sobreiro onde se esfregaram 

de alto a baixo, estando eu de besta coloquei o olho na mira e apontei há mancha negra que estava em 

volta do sobreiro, de repente vejo vir um pequeno vulto em minha direção parando a uns 10mts mesmo na 

claridade da lua, ótimo apontei lentamente e zaaxxxxx, bolas na altura que eu pressionei o gatilho o 

pequeno animal fez um movimento, senti que o virotão tinha saído alto devido ao impacto que provocou 

no solo. Esperei alguns minutos para que os javalis fossem embora sem perceber que eu estava ali, assim 

foi, desci o treestand e fui buscar o virotão. 

O virotão tinha sangue e gordura logo percebi que tinha atingido o animal, só faltava saber o sítio exato. 

Mais 1mgs (vilela –já voltaram cá novamente mas não consegui disparar)possivelmente só iria voltar um 

outro grupo pelas 5h, fui buscar o vilela e voltámos ao local para pôr o Max em ação, não foi difícil de 

perceber os sítios por onde eles andaram, como eles se deslocaram do meu cevadouro para o lameiro 

onde estava Vilela, como tal fizemos esse caminho, onde encontrámos alguns sítios com sangue em 

abundância.   



 

Com esta foto estava provado que o tiro tinha saído alto. Depois de algumas 2h de buscas e encontrarmos 

apenas sangue num rasto de cerca 500mts decidimos voltar no dia seguinte para fazer buscas.  

No dia seguinte e com ajuda do Nuno e do meu Teddy voltámos ás buscas, conseguimos fazer mais uns 

500mts de rasto de sangue até desistirmos. 

Noite seguinte 

Eu (Ramalho), Nuno e Vilela; Eu e Vilela ficámos nos mesmos locais, o Nuno ficou num outro cevadouro 

onde só presenciou uma raposa, já vilela teve os javalis de novo no lameiro onde não conseguiu disparar, 

eu também os tive no cevadouro mas não entraram. O javali ferido, esse, encontrava-se vivo um pouco 

magoado e com um buraco que o trespassava mas vivo. Hoje em dia já se encontra totalmente recuperado 

e de boa saúde até novo encontro com uma nova flecha ou virotão.   

 


