
 
A rotina dos javalis varia devido às condições climáticas e à estacão do ano, 
devido às enormes chuvadas passamos pela variação de mais uma rotina. As 
bolotas, as amêndoas, as nozes e os pinhões que há um mês eram o alimento 
mais procurado passaram agora a ser um alimento secundário, a chuva que 
provocou vastos alagamentos, obrigou as minhocas, formigas, larvas e outros 
insectos a procurar a superfície e mais propriamente a protecção das folhas e 
ramos podres que se encontram no solo, onde se localiza agora a principal 
atenção dos javalis.  
Quebrar um javali nesta altura torna-se uma tarefa um pouco mais difícil, mas 
não impossível. Os horários de passagem ou o circuito percorrido sofreu 
também uma enorme variação devido ao alimento ser procurado em locais 
distintos.  
Visto que o solo agora se encontra macio e suave nada melhor que praticar 
caça por aproximação.  

 

 
Falo agora das últimas duas vezes que sai para caçar.  
Comecei por aproveitar uma manhã para dar um passeio e procurar os locais 
onde se concentra a atenção dos javalis, não foi difícil descobrir.  
Depois de alguns kms debaixo dum aglomerado de cedros onde o solo esta 
coberto de ramos velhos deparei com todos esses ramos virados e o solo todo 
remexido da noite anterior, o que significava que os javalis se localizavam junto 
daquela; no km seguinte agora já num pinheiral, este também com o solo todo 
remexido o que dá para concluir que se encontram mesmo a procurar alimento 
naquela zona… 
Nessa mesma noite, arco na mão e todo o material necessário e vamos partir 
para a aventura, isto ás 17horas. Comecei a cerca de 3km do pinheiral vento a 
soprar a meu favor, como ainda era cedo comecei a caminhar devagar, e 
fazendo vàrias pausas, eram 18:07h e ouvi algo a deslizar numa pequena 
queda devido à lama existente, será uma raposa….ou um javali….o mato era 
denso e a visão quase era nula. Era mesmo um javali, andou junto de mim 



cerca 20 minutos a uma distancia de 40 mts, como andava só, quase não fazia 
barulho, foi-se afastando até que deixei de o ouvir… 
Vamos seguir mais um pouco…50 minutos depois, ao longe, ouvi dois que 
pareciam ser pequenos lutando pela comida, onde por algumas vezes a fêmea 
chamava por eles e os foi afastando aos poucos, bem, isto estava de 
azar….vamos continuar em direcção ao pinheiral….iam-se ouvindo ao longe 
umas raposas, corujas e javalis nada… 
19:27h, altura de sentar um pouco, dar um gole de água e manter o ouvido à 
escuta…20:07h continuar mais um pouco e um enorme susto…um sopro 
enorme surgiu aí a 15mts, era um javali que estava à escuta talvez porque 
tenha detectado o meu odor e manteve-se por algum tempo à escuta até me 
detectar por completo. Mais uma oportunidade perdida, mas ainda estava longe 
dos cedros, só restava continuar….21:40h e a cerca de 70mts dos cedros 
comecei a ouvir vários ruídos. Deviam ser aí uns 5 ou 6 javalis grandes, eram 
paus a partir, eram pedras a virar, eram sopros e grunhidos, tentei aproximar-
me. Com o barulho que eles faziam era fácil sem me ouvirem….35mts 
aproximadamente, mas devidos aos ramos que cobriam o solo não consegui 
chegar mais próximo, porque devido ao mato existente no meio de todos 
aqueles ramos era difícil de os ver…só me restava esperar que algum saísse 
para fora do mato, mas nada feito…. 
22:30h aproximadamente e começaram a afastar-se no sentido contrário ao 
meu e pelo mato fora, estava mesmo a correr mal….fiquei por ali até as 23:40h, 
ouvia um à minha direita a 50mts, dois à esquerda à mesma distancia talvez e 
os primeiros já a uma distancia de talvez 80mts ... 
00:20h e mudei 50mts para a minha direita….ou seja, tinha os cedros à minha 
frente e à direita, a esquerda tinha mato e nas costas sobreiros, já eu estava 
numa várzea com cerca de um hectare….todos eles foram embora pelo sítio 
pelo qual saíram os primeiros. Vamos seguir até aos pinheiros. Isto eram cerca 
de quase 2h. Cerca de 150mts mais à frente barulho de paus a partir que se 
aproximava lentamente, era uma javalina que parecia agitada devido ao rosnar 
repetitivo e intenso a 40mts de mim situado eu numa estrada e ela à minha 
direita parou para ouvir, queria atravessar a estrada….pensei, esta é a minha 
última hipótese, arco em posição de tiro, corda puxada, e assim que deu o 
primeiro passo para a estrada apontei o arco…hooooo, bolas…trazia 4 
pequeninos com ela e bem pequeninos mesmo, baixei o arco e deixei-os 
seguir… 
Continuei até aos pinheiros mas estava tudo calmo, nem um ruído….jà 
cansado eram horas de regressar ao carro mas desta vez directo e sem grande 
concentração de escuta….eram 4:37h quando cheguei ao carro, ou seja 
11horas e meia de caça…. 
 
Quatro dias depois, isto quando surgiu nova possibilidade de tentar a minha 
sorte….desta vez fiquei a cerca de 500mts dos pinheiros e como o vento tinha 
mudado tive de iniciar a caçada de forma diferente, ou seja de forma contrária 
à anterior…. 
Ao chegar a cerca de 80mts dos pinheiros ouvi uns sopros suaves de javali que 
estava em busca de comida, o vento estava óptimo, soprava continuo e a meu 



favor, um arbusto um pouco avolumado era a minha esperança para me poder 
aproximar, lentamente fui-me aproximando por de traz do arbusto, quando 
cheguei ao arbusto….olhei….bem, até tremi, era dois grandes e ai uns 15 ou 
mais com 35kg-40kg, deviam ser duas ninhadas juntas pensei eu…estavam a 
50mts de mim, aos poucos e lentamente vinham para a minha direita isto durou 
20 minutos talvez…e consegui que eles viessem até 35mts de mim. 
Pensei…estou frito, vou falhar, estavam a ir embora em direcção contraria á 
minha, não tinha um único em posição de tiro, se não arrisco é mais uma 
hipótese perdida….pensei como são pequenos e com o corte que estas pontas 
fazem mesmo que lhe acerte numa nádega, com a perda de sangue não o 
perco….puxei a corda atrás, alinhei a mira…e ficaram que pareciam estátuas, 
nem se viraram, apenas rodaram um pouco a cabeça no meu sentido 
….zaaaxxx….acertei, mas nem vi bem como ficou a flecha, desapareceu 
tudo….mas ele só acompanhou cerca de 40mts, a flecha entrou entre as 
nádegas e ficou alojada no peito dentro da caixa torácica….perfeito….o pior 
seria mesmo levar até ao carro que estava a meio km, visto que o carro não 
conseguia ir até lá… 
Bem só resta por às costas e aguentar…. Tinha perto de 40kg não havia outra 
forma….bem quando cheguei ao carro já pesava aí uns 100kg ou mais…. (Ao 
desmanchar vi que a ponta tinha feito um rasgo no pulmão). 
 

 
Boas caçadas 
Sérgio     
 


