
Caça de aproximação realizada entre amigos 
  
Tudo começou depois dum jantar realizado entre mim e o meu amigo Luís. 
Sempre que não temos planos durante os fins-de-semana, pela tarde 
costumamos ir passar o tempo para o campo, em busca de conseguir 
encontrar alguns animais e tentar descobrir os seus hábitos e rotinas, onde a 
maioria das vezes o javali e o centro da atenção. 
Foi o que aconteceu nessa tarde, passamos num montado que tinha o solo 
todo remexido, paramos logo a 4x4 e dirigimos ao solo remexido para procurar 
saber quanto tempo teriam aquelas marcas, umas foram antes da ultima chuva, 
outras depois da chuva outras pareciam ter umas horas, fizemos contas das 
chuvas, do vento, temperatura e a conclusão foi de que todas as noites os 
javalis visitavam aquele local, as pegadas eram todas idênticas, uma das duas, 
ou eram muitos e do mesmo tamanho ou então eram dois ou três e levavam lá 
horas. 
Prosseguimos o percurso e ao entrar num pinheiral, deparamos novamente 
com o solo remexido talvez em busca de insectos, pois de pinhões não era, 
visto que se encontravam no solo e não havia cascas só podia ser mesmo 
insectos que se refugiavam na caruma dos pinheiros acumulado no solo. Bem 
os javalis devem passar as noites por estas zonas foi a conclusão tirada.  
Já à noite durante o jantar entre mim e o Luís, e no meio duns copos 
moderados, decidimos ir tentar uma aproximação no local que tínhamos 
visitado durante a tarde, mas com a condição de permanecer o exercício de 
aproximação até às 8h visto que só a essa hora iríamos ter boleia para casa. 
Por volta das 22h30 já tínhamos tudo arrumado e pronto, só restava chegar a 
nossa boleia…Às11h15 estávamos a ser deixados a 300mts do montado, o 
vento estava óptimo, a noite calma e serena…estava tudo a favor só faltava 
mesmo chegar ao local e encontrar os javalis…Seguimos pela estrada em 
direcção ao montado e mal tínhamos percorrido uns 200mts ouvimos um 
grunhido dum som muito elevado talvez a 100mts de nós, paramos logo e 
ficamos há escuta… nem queríamos acreditar.  
Tínhamos chegado à 15minutos e já estávamos a ouvir javalis…e o melhor é 
que vinham mesmo na nossa direcção, era só questão de esperar que 
chegassem mesmo até nós, 10minutos depois estavam a 25mts de nós, eram 
há volta de 50 ou 60, todos do mesmo tamanho o que era muito esquisito, 
chegámos até a pensar serem porcos mansos antes de chegarem próximo, 
pois eram todos do mesmo tamanho que rondava os 60kg peso total.  
Mas rápidamente chegámos à conclusão que eram realmente javalis…agarrei 
o arco em posição de tiro, puxei a corda atrás, apontei e rápido fiz o disparo, 
que me saiu um pouco desviado para a esquerda mas atingiu os pulmões 
mesmo em cheio (visto depois de abrir o animal) apenas fugiram 8 ou 9 javalis 
junto com ele, já os outros ficaram todos parados há procura de perceber que 
tinha acontecido. 
Nesse espaço de tempo o Luís realizou também um disparo onde cheguei a 
ver perfeitamente que também atingiu um javali, mas pareceu ter acertado no 
omoplata, logo ai todos eles fugiram mas em passo normal sem tão pouco 
correrem…esperamos um pouco e fomos ao local ver se havia sangue. Nos 
dois locais havia rasto de sangue, mas o mato era tão denso que tivemos de 
esperar no local que ficasse dia para poder procurar….Eram perto de 7h30 



quando começámos a procurar, só por volta das 8h45 encontramos o que eu 
tinha atingido.  
Como o terreno era bastante acentuado ele foi ficar mais longe uns 100mts 
talvez. Já o do Luís seguimos o rasto de sangue que acabou por desaparecer, 
após 2h de procura acabamos por desistir…agora era voltar a esperar pela 
nossa boleia e do javali, claro…pois antes de ir dormir um pouco ainda 
tínhamos de esfolar o animal, partir e separar para congelar. 
 

 
 
Votos de boas caçadas       
  
  Sérgio Ramalho.     


