
Depois de 7 meses quase sem efectuar um único disparo, nem mesmo para treinar 
devido há falta de tempo e responsabilidades com mais prioridade onde o arco ou a besta 
ficavam em último plano, fez-se um regresso em grande.  
 
Mais um disparo perfeito, mas desta vez feito pelo Luís.  
 
Depois de uma noite mal sucedida, 6 horas a tentar uma aproximação, onde apenas 
conseguimos localizar cerca de quatro javalis dum porte elevado, que desciam uma 
ribanceira bastante acentuada em direcção há estrada onde nos encontrávamos, e que 
pretendiam atravessar em direcção a um sobreiral. Nisto o Luís acelerou o passo de 
forma silenciosa para chegar mais próximo, antes deles atravessarem a cerca de 25mts. 
Já parado na estrada e há espera que eles atravessassem, um deles entrou na estrada e 
parou há espera dos outros.  
 
O Luís já de corda puxada para fazer o disparo e eu a uns 50mts a presenciar tudo aquilo, 
e a pensar - então ele não dispara??!!! Vá, dispara rápido. Então o javali sai fora da 
estrada e prossegue o seu caminho. Fiquei a pensar que teria sucedido para ele não ter 
disparado. Ao que parece não conseguiu ver os pinos de forma a puder efectuar o 
disparo. Nisto passou-se a noite e nem mais um javali.  
 
Dois dias depois, voltamos em busca de encontrar uma vara de cerca de 50 ou mais 
javalis da qual eu já tinha cobrado um e o Luís atingido outro o qual nunca conseguimos 
encontrar. Procuramos o sentido do vento e assim concluímos de como iríamos fazer a 
procura da vara dos javalis.  
 
Iniciámos a caminhada a qual estava planeada para ser de sete ou oito horas caso não 
cobrássemos nenhum javali. Depois de 2horas a andar sem ouvir nada, começámos a 
ouvir um forte trincar de bolotas. Rápido concluímos que era um ou mais javalis que se 
encontravam a cerca de 70mts, debaixo de uma azinheira a comer bolota…fomos 
aproximando lentamente, era apenas um javali que estava bastante entretido na sua 
refeição…ficamos uns 30mts afastados um do outro, na escuta…e a tentar descobrir na 
direcção de qual de nos iria o javali vir. 
 
15minutos depois começou a caminhar na direcção do Luís e não tardou muito ouvir um 
grunhido devido à flecha o ter atingido. Pensei logo, acertou, só falta saber se o tiro foi 
bem colocado. Fui ao encontro dele, para tentar saber o que tinha ocorrido,  e logo fiquei 
a saber que o tinha atingido. Fomos procurar o sangue e tentar seguir o rasto. Não 
tardámos a encontrá-lo, 40mts longe do local do disparo, devido a ele estar num ponto 
mais alto. A flecha entrou junto à coluna entrando pela caixa toráxica, o que provocou um 
golpe nos pulmões (visto depois de abrir o animal).  
 
Deixo também em nota - não é pelo material ser mais caro que se considera melhor pois 
os javalis que ele já cobrou foram com flechas powerfight, ou seja das mais económicas. 
No acto da caça com arco ou besta conta mais a inteligência e a forma de reacção que 
propriamente o material topo gama.  
 
Para quem não sabe o meu arco é um REFLEX 60lbs, como todos sabem não tem nada 
de grande arco ou qualidade, mas posso-vos garantir que já cobrou uns quantos javalis e 
outros animais, histórias que talvez ainda um dia venha a contar, mas o que mais conta 
são os momentos de grande emoção nos quais ele me tem acompanhado.  
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