
 
 
 
Olá a todos, venho partilhar convosco uma das minhas aventuras de caça ao javali, mais 
concretamente caça pelo processo de espera. 
A acção desenrolou-se em pleno mês de Setembro antes das primeiras chuvas, naquelas 
noites amenas em pleno coração do Alentejano. 
Saído de Lisboa rumo a sul, chego ao destino apenas com tempo para uma rápida muda de 
roupa, verificação de material e instalar-me no local previamente escolhido para o desenrolar 
a acção. 
Falo-vos de uma nascente de água, que pelas suas características formou uma charca e 
manteve água durante todo o verão, o que proporcionou aos javalis e demais espécies um 
local de imprescindível valor, pois as romarias á charca eram diárias. 
 Como já tinha estudado bem o local, e os locais de entrada dos javalis se encontravam bem 
definidos, deixando autênticas auto-estradas pelo mato, obtei por instalar-me numa barreira, 
sentado no solo junto a um sobreiro a cerca de 30m da charca. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Começava agora a caçada, com crepúsculo a visão diminui mas todos os outros sentidos 
vão-se apurando e assim todos os sons parecem mais definidos. 
São nesses últimos minutos de luz que os animais diurnos aproveitam para saciar a sede, e 
neste dia não foi excepção, pois tinha acabado de me instalar quando um bando de perdizes 
se aproximou da agua para beber, foi bonito contemplar aquelas lindas aves, mas não é pelas 
perdizes que aqui estou. 
Passam os minutos e já sob a luz das estrelas oiço ruídos á minha esquerda, e vem 
exactamente pelo trilho dos javalis, ouvidos bem abertos, respiração pausada e eis que um 
pequeno vulto aparece junto á agua. 
Após alguns segundos a tentar decifrar que animal poderia ser, as minhas dúvidas dissipam-
se com o regougar de uma raposa, também elas precisam de beber pensei. 
O tempo vai passando, sopra uma ligeira brisa e os únicos sons a quebrar o silêncio da noite 
são o coaxar das rãs e o piar das corujas.  
Pelas 22H40, nas minhas costas, algo fez estalar as folhas secas no solo, mas o som foi 
muito discreto e pensei que era a raposa que ainda por ali andava, e sem grandes 
preocupações comecei a rodar o corpo 180º para tentar ver se era a raposa. 
 
 
 



 Afinal não era, e para meu espanto vislumbro um vulto negro maciço, não podia crer, um 
porco estava a entrar nas minhas costas e a favor do vento, deixei-o cumprir e a distância 
entre nós foi encurtando, é nestas alturas que sentimos que estamos vivos pois as descargas 
de adrenalina são continuas e os segundos parecem horas. 
O porco encontra-se a caminhar lentamente na minha direcção e a distância que nos separa 
agora é de cerca de 25m, e nessa altura só pensava que era melhor que ele se atravessasse 
para poder efectuar o disparo num dos flancos, mas isso não aconteceu e a direcção tomada 
não se alterou, continuando ele sempre a caminhar direito a mim. 
Só tenho esta oportunidade, ou é agora ou ele vai acabar por me sentir e fugir, e nesse 
mesmo momento coloco a minha Excalibur Equinox 225Lb á cara, faço mira ao vulto e realizo 
um tiro de frente. 
O embate do virotão na carne faz um som inconfundível e percebi nesse mesmo momento 
que o tiro tinha sido eficaz, agora só restava aguardar uns minutos, acalmar o nervoso 
miudinho para depois dar início á busca. 
Após mais ou menos 5 minutos de espera, munido com uma pequena lanterna na mão, dei 
início á busca e no local nem pinga de sangue e muito menos sinal do virotão, mas como 
sabia a direcção que o porco tomara após o disparo, resolvo começar a subir o monte, não foi 
necessário andar muito pois fui encontra-lo a cerca de 35 mt do local do disparo. 
Agora junto ao animal constato que o virotão tinha entrado pelo pescoço, acabando 
pendurado apenas pelas penas no quarto traseiro. 
  

 
 
Prometo para breve mais relatos de caça, um bem aja para todos, boas caçadas e parabéns 
por este cantinho onde podemos partilhar as nossas experiencias cinegéticas. 
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