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Tudo começou com umas voltas dadas de bicicleta pelo monte pois para mim uma das melhores 
formas de descobrir rastos, que muitas das vezes são muito dissimulados. Depois de ter 
encontrado um rasto de um bom animal foram deixados dois montes de milho em local distintos 
no entanto e embora os rastos fossem frescos tratava-se de um javali isolado e apenas comeu 
duas vezes no mesmo local com muito intervalo de tempo e mais tarde os rastos desapareceram o 
que me levou a constar que ou mudou de sítio ou alguém conseguiu enganar este matreiro que 
não estava muito tempo no mesmo local. 
Neste espaço de tempo e visto o primeiro local escolhido não estar a ter muito sucesso foi feita 
nova prospecção em outro local, novamente de bicicleta, e depois de nada encontrar e já a vir 
para casa passei por um popular conhecido e falei no assunto, ao que este referiu que sabia onde 
eles andavam e não muito longe de onde estávamos, com alguma insistência minha este lá referiu 
o local. E bota de rumar ao local referido e efectivamente era um local muito quente a nível de 
rastos, foram deixados dois montes de milho sendo que um deles não era local para esperas pois a 
configuração do terreno não o permitia devido aos ventos e a deslocação de entrada dos animais 
era mesmo só para confirma se comiam, o outro local foi escolhido a preceito, espera no caminho 
onde não existiam rastos ou muito poucos revelando que não era a entrada por aquele local e tiro 
para o interior do pinhal neste caso eucaliptos distância 30 metros medidos a fita pois na altura 
ainda não tinha medidor de distâncias, agora só me restava esperar e ver se animais se tornavam 
querentes no local ou se pelo menos comiam logo na primeira noite. 
No dia seguinte resolvi deixar a bicicleta em casa e ir de carro tendo-me deslocado a pé para o 
local passando pelo 1º local que era só par verificar o comportamento e não é que estava tudo 
comido o meu coração dispara de satisfação, toca de me encaminhar para o segundo local que 
ficava a uns 500m e quando vou a chegar constato que andava um Sr. de longa idade a fazer 
limpeza no dito local ou muito perto de onde eu tinha colocado o milho, pensei em ir embora mas 
se o eucaliptal era dele nada como trocar umas palavras e ver se este me dava permissão de 
continuar a cevar na sua propriedade, claro está que o Sr. não gostou muito de eu ter feito o 
cevadouro perto de um castanheiro novo e os nossos amigos foram limpar os dentes no dito 
castanheiro tendo esfolado a casca, mas menos mal o Sr. estava farto de andar a reparar os 
estrago e deu permissão para fazer o cevadouro apenas pediu para mudar mais um pouco para o 
lado onde não tinha castanheiro e o local escolhido foi excelente na base de um monte em que o 
caminho estava nos 30m e uma inclinação de uns 30 graus, bota de acartar pedras para o local e 
cevar este novo local e depois de uns quinze dias a cevar com visitas todas as noites toca de rumar 
para o clube local de caça para comprar uma credencial de espera. 
Tudo a posto para a espera, no dia anterior fui fazer uns disparos para a terra no local de espera e 
pino dos 25m a funcionar devido a inclinação. Era Verão sendo que ficava escuro tarde estava para 
fazer a espera no blind mas como fui com um colega que tinha um jipe verde foi decidido fazer a 
espera no local do condutor com a porta aberta, dadas as recomendações ao meu colega a nível 
de ruídos e movimentos visto este nada perceber da coisa toca de jogar as estátuas e não foi 
necessário esperar muito tempo visto ter chegado ao local as 20h30 e entraram dois porcos as 



20h45 ainda de dia, adrenalina ao rubro, um maior e um mais pequeno o pequeno ficou a tiro o 
maior ficou tapado por um pequeno ramo e depois de esperar ate as 21h15 o maior lá decidiu que 
estava a comer pouco e deu dois passos ficando a tiro. Aqui e mais tarde vim a constatar que 
existiam mais porcos de maior porte ainda escondidos e perto do local que não chegaram e entrar.  
Chegou a altura decisiva, armar o arco uma altura sempre critica devido aos ruídos imperceptíveis 
para nós, mas que para os porcos são trovões, arco armado porco no mesmo local, fazer mira e 
voa linda traçando o seu trajecto devido ao lumenock instalado e nisto o desespero quando vejo a 
flecha espetada direitinha no chão com o seu nock a brilhar porcos em debandada, nisto o silêncio 
e pouco depois um ronco e novamente o silêncio, comento com o meu colega que tinha falhado o 
tiro e foi decidido ficar a espera a ver se voltavam, mas o único sinal dos ditos foi um grunhir ao 
longe, sendo este o sinal que revelava existência mais porcos pois eu vi dois e um afinal tinha 
ficado pelo caminho, pelas 23h15 foi decidido dar a espera terminada e toca de descer o monte 
para ir buscar a flecha que continuava com o seu nok a brilhar e quando pego nesta constato que 
tinha sangue revelando que afinal tinha lhe dado, faltava saber se era bom tiro, pensei que teria 
sido baixo visto a flecha estar mais de metade cravada na terra.  
Como o local estava repleto de folhas de eucalipto avermelhadas o pistear era muito complicada 
foi decidido ir até ao caminho do outro lado do local visto ser um local mais limpo e assim 
constatar se o porco estaria dentro do eucaliptal ou seguiu pelo caminho, mal cheguei ao caminho 
a uns 100m do local de tiro a marca 
reveladora de uma gota de sangue 
levanto a luz da lanterna e uns 50m a 
frente lá estava o meu primeiro porco 
deitado de lado no caminho, embora 
soubesse que este já lá estava à 2h 
foram tomadas providencias na 
aproximação, uma pedra para o local e 
nada de movimento, era um macho 
com os seus 60-65kg e que pelos seus 
pequenos dentes revelava que daria um 
bom navalheiro, fotos da praxe para 
mais tarde recordar e toca de carregar o 
bicho e rumar para casa para efectuar 
as desmancha ao meu colega calhou um 
pernil ao dono do local mais um pernil 
embora mais tarde me revelou que não 
tinha gostado. 
E foi assim uma noite que correu bem. 
Um abraço e que todos os amigos arqueiros e besteiros um dia tenham a mesma satisfação e 
alegria que eu senti naquele momento em que consegui cobrar esta peça de caça tão nobre e 
matreira. 



 
 

 
 


