
Olá companheiros de arco e bestas. Cá estou novamente para deixar mais uns relatos e 
novas experiências de caça ocorridas no dia-a-dia. 

Tudo acontece numa herdade recheada de hectares de vinha, casa e belos jardins. 

Lugares esses bastante desejados pelos javalis, e visitados diariamente mas sem qualquer 
hora exacta, tanto o fazem pelo início da noite, meio ou final. Devido há vasta destruição dos 
jardins em especial, foi pedido pelo proprietário alguém para os proteger e que tentasse 
abater aqueles javalis, onde entro eu em cena. Ficámos de início 3 pessoas responsáveis por 
proteger os jardins, eu de besta excalibur exomax e mais dois amigos utilizadores de caçadeira. 

1ª. Noite: Ficámos os 3 no jardim onde dividimos por áreas onde cada um ficava a 
vigiar, iniciamos pelas 22h e ate ás 00:40 apenas vimos raposas de seguida entram 3 
javalis com cerca de 80kg no jardim vigiado por um dos amigos ,fez primeiro disparo 
onde matou logo um deles e um segundo falhado, não fez terceiro devido aos animais 
se deslocarem de forma ao disparo vir para nosso lado…o animal correu uns 20 metros 
e morreu… 

2ª. Noite: Logo ao chegar ao local pelas 21h já um enorme javali lá andava a revirar 
relva conseguimos vê-lo devido há forte iluminação presente no jardim onde há 
holofotes por tudo quanto é jardim, a sombra dele percorria todas as paredes e em 
várias perspectivas, nem deu por nós. Começámos de imediato a cercar o espaço e um 
dos meus colegas iniciou aproximação, chegou a uns 20mts e disparou dois tiros um em 
cheio que deixou a bala inserida numa parede com pelo, carne e sangue há mistura já o 
outro foi falhado; Como podem ver não são só os arqueiros e besteiros que falham…há 
pois. O animal depois de ferido saltou uma parede em queda com 1,70mts onde deixou 
sangue com abundância e algumas pingas como rasto que acabaram por desaparecer, 
no dia seguinte percorremos uns 12 hactares em busca do animal e nada de nada… 

3ª. Noite: Iniciámos a espera pelas 22h e terminamos 02h e apenas vimos raposas. 

4ª. Noite: Mudámos de local, ficando numa área possível de passagens dos animais, no 
jardim estavam mais dois  amigos do proprietário, iniciámos a espera as 22h e pelas 
02h decidimos regressar a casa já junto aos carros que estavam próximos de onde 
estávamos já eu tinha arrumado a besta e um dos meus colegas a caçadeira, aparecem 
4 javalis aos grunhidos a cerca de 20mts de nós, um dos meus colegas que ainda tinha a 
arma em punho ficou pronto a disparar, e eles continuavam a vir direitos a nós, 
disparou aí a 7mts, os animais vinham provavelmente encandeados com a claridade da 
iluminação dos jardins, que percorre cerca de 500mts. Ficou morto no local … Era uma 
fêmea com cerca de 90kg! 

5ª. Noite: Desta vez, eu os meus anteriores amigos e mais um outro, ficamos no mesmo 
local da noite anterior, junto a uma vedação que divide a herdade ficámos a distâncias 
de 100mts. Iniciámos a espera pelas 22h e cerca das 23:15h ouvi um disparo no mesmo 
local da noite anterior, pensei como foi só um disparo foi porque já temos carne fresca, 
minutos depois o meu telemóvel toca, era um deles a perguntar se o javali que ele 
tinha atirado tinha passado onde eu estava, porque não o encontravam, era um javali 
que vinha afugentado do jardim a grande velocidade logo o disparo devem ter sido mal 
colocado e fugiu… 

6ª. Noite: Como ainda não tinha tido a sorte de fazer um disparo e como nenhum deles 
queria ir nesta noite, fui sozinho, fiquei no jardim desde as 21.30h ate as 07h apenas vi 
muitas raposas fiz 2 disparos a duas delas, uma em andamento a cerca de 30mts que 



falhei e outra a uns 20mts em passo lento onde lhe toquei com o virotao numa pata 
apenas foi embora com a pata encolhida… 

7ª. Dia: Eram 7:15h estava eu de férias em Setúbal, quando recebo uma chamada dum 
colega, a dizer que tinham ligado da herdade que os javalis andavam na vinha e nem 
fugiam das mulheres que colhiam a uva e atiravam pedras, como era impossível eu 
estar presente, levou 2 caçadeiras e foi para lá, ao chegar deu uma arma a um velhote 
que colhia uva e levou ele outra. Foram se aproximando o velhote atirou e matou 1, ele 
nos 3 disparos matou 2 javalis e feriu um grande numa pata traseira que nunca 
encontraram. Ficaram 3 mortos: 1 com uns 20kg e os outros com uns 70kg, fugiram 11 
mais um ferido…quanto a mim não consegui atirar a um único, mas foi uma óptima 
experiência em poder estar incluído num grupo de atiradores de caçadeira, sem haver 
qualquer desprezo ou até mesmo gozo pelo facto de eu estar a caçar com besta, onde 
permaneceu respeito e nível de compreensão. 

Votos de boas caçadas. 

 


