
Porco caçado com Arco Diamond em Abrantes 

Abrantes 15/10/2011 

 
Olá Amigos Arqueiros! Vou contar-vos um lance de caça num breve resumo. 
Terça feira, dia 11 de outubro, saí às 18h do trabalho, e vou a “voar” para casa. Troco 
de roupa, ponho o equipamento na mochila: arco, flechas, água e bolachas… e lá vou 
para a reserva.  
Por volta das 19h10 estou em ação de caça. Ponho a flecha na rampa, ensaio algumas 
vezes a abertura do arco tentando passar ao estado “fantasma” em que nem eu o oiço a 
abrir. 
Escurece rapidamente, a Lua nasce e o cevadouro está à sombra. 
Às 20h25 ouvi barulho, qualquer coisa se aproximou, mas não seria um porco, talvez 
uma raposa. 
As melgas tentaram-me desconcentrar por alguns minutos, mas uma ligeira brisa fê-
las mudar de menu. 
Torno a ensaiar a mirada para o cevadouro e não vejo nada de jeito porque está 
escuro. 
A minha mira é de 5 pinos iluminados, eu tirei 4 e afinei-o para os 15 metros. O arco 
florescente faz o encaixe perfeito, mas a definição do alvo era muito fraca e 
continuava à sombra. 
Às 21h15 ouvi o som característico dos porcos a chegarem a cerca de 30 metros. 
Pararam e ficaram em silêncio. Mas no meio de alguns porcos, aqueles que não têm 
paciência, começaram a avançar. Num instante consigo ver os juvenis lá por baixo a 
comer como se não houvesse amanhã. A mais ou menos 15 metros, uma porca 
soprava intensamente, e a 30 metros estava outro porco imóvel. Estiveram nisto cerca 
de 15 minutos. 
Encarei o arco, abri. Via muito mal para o cevadouro e tornei a fechar o arco. Os 
porcos maiores começaram a aproximar-se e estavam na eminência de se deixarem 
ver. Foi o ponto alto do lance: seria macho?!  
A mãe dos juvenis nunca se mostrou, esteve sempre a fungar à volta do cevadouro. 
Entretanto um vulto preto, não muito grande, entra no cevadouro. Via-se bem o vulto 
e esteve de frente algum tempo, até que me cedeu um flanco, o esquerdo, e tive a 
oportunidade de bloqueá-lo na mira. “Check in” mental feito, e puxo o disparador: a 
flecha partiu com o “nock” luminoso aceso e cravou-se no porco. Este deu uma 
cambalhota, levantou-se e arrancou pelo meio das estevas. Ouvi a restolhada e o resto 
do “pessoal” à escuta. Nisto, começo a ouvir o porco a chamar e os porcos pequenos a 
arrancar. Deixei-me estar mais uns 15 minutos e só depois fui ver: nada, não havia 
sangue. Fui-me embora a pensar que tinha feito um tiro de “caca”. 



Quarta-feira de manhã, às 7h, estou no local com o meu cão “Heros”, um Drahthaar 
com 3 anos, que já me deu boas alegrias. Ao chegarmos ao cevadouro o cão entrou 
nas estevas e comecei logo a ver sangue em abundância, mas as golfadas não eram 
pegadas, tinham uma distância de 3 metros entre elas. Encontrei o “nock” luminoso 
na vereda todo mordido: nem queria acreditar! O cão saiu das estevas e passou para 
uns eucaliptos mais à frente, a cerca de 20 metros de mim, e começou a ladrar 
intensamente: tinha acabado de encontrar a peça que faltava. 
Beijinhos ao cão. Era altura de ver o que era: uma porca de 50kg em que a flecha 
entrou no pescoço roçando o osso e cortando a artéria principal. A morte foi rápida e 
limpa, mas por pouco não falhei o alvo. E não foi por falta de treino, mesmo noturno. 
Queria aproveitar para agradecer aos amigos Filipe Augusto, Paulo Vilela e Nuno 
Oliveira, que tive a oportunidade de conhecer na Tapada de Mafra no dia 16 de 
Setembro, quando fui fazer exame de caçador arqueiro. Gostaria ainda de agradecer 
ao sr. Augusto Pires pelas dicas que me deu e pela informação que disponibiliza nos 
artigos que vai escrevendo. Um abraço a todos.  

Bons tiros! 
José Torres 
 

 



 

 


