
Nem sempre o dia 13 é dia de azar 

 

No passado dia 13 Junho, desloquei-me á Herdade da Agolada de Baixo para 
mais uma espera aos Javalis. 

Pelas 19H30 chegado á Herdade, fui recebido pelo nosso amigo e anfitrião 
Diogo Sousa, que de imediato me pôs ao corrente da actividade dos nossos 
tão almejados troféus. 

As expectativas eram boas pois os cevadouros estavam a ser visitados 
regularmente e a noite estava amena e praticamente sem vento. 

Após breves minutos para preparar o equipamento, mudar de roupa e escolher 
qual o cevadouro em que ia ser colocado, sem perder mais tempo,   
metemo-nos a caminho. 

Pelas 19H40 já me encontrava no posto, e desta vez calhou-me o cevadouro 
da “charca”, situado numa várzea rodeado por eucaliptal e alguns sobreiros, 
já o Diogo, deslocou-se para o outro extremo da herdade para tentar a sua 
sorte.  

O posto é no chão e encontra-se 22m do cevadouro, existe um sobreiro junto 
ao posto e neste caso optei por estar mais elevado e aproveitei para me 
instalar no sobreiro, sendo que a distância ao cevadouro passou a ser de 
aproximadamente 25m. 

Passa o tempo e nada, só e apenas o ruído constante do coaxar de centenas 
de rãs, o barulho é de tal forma irritante que quando cheguei a casa ainda 
as conseguia ouvir.  

Pelas 22H15 troca de mensagens com o Diogo, e achámos que os javalis 
estavam atrasados para os morfes. 

Passa mais uma hora e eis que vejo um vulto preto a descer a várzea e 
percebo que é um javali grande e que vem sozinho. 

Nesse momento o animo sobe, e no segundo a seguir começa á minha frente o 
desfile de pelo menos 7/8 porcos de vários tamanhos. 

Ainda bem que estava no sobreiro, pois eles passaram a menos de 4m do 
posto e provavelmente se estivesse no chão tinham-me cheirado. 

Deixei-os comer, na confusão instalada entre roncos e empurrões, estavam 
dois que se destacavam por serem maiores (+- 40Kg) e esses passam a ser 
o alvo prioritário.  

Assim que tive oportunidade de tiro, cá vai disto...... e flecha a voar. Oiço o 
impacto da flecha no porco e apercebo-me que este não se afasta mais de 
3m do cevadouro, tinha sido trespassado de lado a lado e teve morte quase 
instantânea. 



 

 

Quando estávamos a desmanchar verificámos que o nock luminoso (ainda 
aceso) estava preso na coluna do javali e que esta havia sido perfurada na 
totalidade pelas Muzzi 125 gr, bem como um pulmão.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de fêmea de javali com aproximadamente 40 kg 

 

PS: Foto tirada sem truques de câmara, distancia exagerada entre javali e 
caçador ou recurso a fotoshop.  

 

Abraço, 

 

Tiago Lemos 


