
 
Uma caçada que correu menos bem 
 
Já que a caça não é feita só de bons resultados deixo agora uma história menos boa, a 
qual me custou imenso e que ficará recordada até aos últimos dias da minha vida. 
Supostamente já por algumas vezes e em conversas de caça sobre o javali, se escutou 
ou comentou que nas esperas ao javali não se devem usar aromas de qualquer perfume 
ou roupas claras, porque são mais fáceis de detectar. Sim, considero que tem uma 
certa importância mas não a totalidade. 
Tudo começou numa tarde em que tinha em mente durante a noite ir tentar a sorte de 
ir cobrar um javali, mas devido a um convite para tomar café fiz mudança de planos, 
ficando os javalis para segundo plano. 
Visto que o tipo de caça seria outra, optamos por um duche, gel de banho perfumado, 
gel para o cabelo também perfumado, calça de ganga clara, t-shirt cor-de-rosa e 
casaco cabedal castanho, e por fim um perfume para o bom resultado da caçada. E lá 
fui eu tomar o respectivo café.  
Por volta das 1horas da manhã iniciei o regresso a casa, passando pelo local onde teria 
realizado a minha espera se não fosse o dito café. Foi então que apanhei um enorme 
susto visto que conduzia distraído. Eram talvez uns 9 ou 10 javalis que em segundos 
passaram pela frente do meu carro, fazendo a travessia da estrada. Nisto pensei, vão 
agora iniciar a procura da bolota visto que era uma zona de muitas azinheiras. 
Cerca de 200 metros depois parei e fiquei a pensar que era uma óptima hipótese de 
fazer uma aproximação, Como eram muitos não iriam dar atenção há minha 
personagem. Saí fora do carro, o vento soprava suave e a meu favor, não conseguia ir 
para casa sem ao menos tentar chegar próximo e ouvir todos aqueles barulhos 
produzidos por eles, desde a disputa pela comida, o levantar das pedras em busca de 
comida, os pequenos desentendimentos, o soprar, os grunhidos, todos esses barulhos 
que fazem aumentar o ritmo cardíaco. 
Como trazia comigo o arco e a mochila do material peguei em tudo e como estava uma 
estrada de terra batida próxima, que me iria levar até junto de onde eu os teria visto. 
Fui-me deslocando lentamente, visto que estava em desvantagem, pois estava coberto 
de perfume e roupa muito visível, só me restando os troncos das azinheiras para me ir 
encobrindo. Passados 15 minutos estava a ouvir uns sopros que me levaram a pensar 
que tinha sido detectado. Mas não, uns estavam a remexer o chão em busca de bolota 
já outros 2 estavam numa poça de água, mas todos eles estavam muito longe - 70 
metros talvez, e não pareciam querer vir para o meu lado. Se estivesse com a Besta 
até arriscava um disparo, mas com o arco apenas arrisco até aos 50 metros no máximo. 
Aproximar-me mais estava fora de questão pois o terreno era completamente limpo e 
seria logo detectado. Só me restava mesmo esperar, cerca de 45 minutos a observar 
até que um deles começou a dirigir-se não propriamente para mim mas sim para a 
minha lateral, andava de azinheira em azinheira em busca de bolota, até que o consegui 
ter a cerca de 40metros, e pensei - da forma como ele vai se não disparo agora 
possivelmente já não terei hipótese de disparar. Foi então que o deixei parar com o 



seu lado direito voltado para mim…puxei a corda e zaxxx. Não consegui ver ao certo o 
local onde coloquei a flecha mas caiu ao chão a espernear e assim se manteve por uns 3 
minutos. Como não tinha comigo faca para o rematar fiquei há espera que ele 
morresse, tirei a lanterna da mochila, acendi para ver a situação e lá estava ele caído 
e coberto de sangue do lado direito. Voltei a apagar, até que o ritmo de movimentos 
aumentou, e pensei - que se está a passar? Voltei a acender a lanterna e apercebi-me 
que se estava a tentar levantar, mas como o terreno era um pouco acentuado ao 
tentar levantar-se acabava por rebolar, peguei no arco para disparar outra flecha mas 
já era tarde, ele levantou-se e começou a correr de lado, fiquei sem reacção apenas o 
ia acompanhando com a lanterna e sempre a pensar vai cair de novo, pois o focinho e 
todo o seu lado direito estava coberto de sangue…segui o rasto de sangue ate 
praticamente junto do meu carro e a pensar - não quer lá ver que foi morrer junto ao 
carro? Mas passou pelo meu carro em direcção ao mato onde perdi o rasto, e até hoje 
nunca mais o vi. Ainda fui 3 vezes ao local para tentar perceber o que tinha ocorrido e 
na esperança de o encontrar, mas nada. Visto que foi o primeiro javali que me fugiu 
atingido e ferido até aos dias de hoje, custou-me imenso, mas ainda posso dizer que 
ate ao momento nunca falhei um javali aos quais efectuei disparo. Agora vamos ver até 
quando poderei dizer esta frase, espero que por muito e longo tempo. 
 
Votos de boas caçadas.        
 
Sérgio Ramalho 


