
Lagoalva, 11 de Novembro de 2011 

Olá Companheiros 
  

Mais um relato de espera, este efectuado na  Lagoalva,  nova zona de caça para o 
1ºGCABP, situada em Vale de Cavalos – Chamusca. 

Em Outubro eu e o Augusto Pires visitamos a Herdade da Lagoalva, acompanhados 
pelo Gestor de caça Jorge Pedro, com a finalidade de conhecermos os locais com 
melhores condições para a implantação de palanques para as esperas nocturnas com 
arco e besta. Já existiam palanques para carabinas, mas a nossa guerras é outra. 

 O Jorge Pedro compreendeu perfeitamente as nossas necessidades, iniciando a 
construção de palanques próprios para a nossa prática de tiro com arco e besta. 

O Jorge Pedro que é caçador e instrutor   de tiro com armas de fogo já faz parte do 
nosso grupo, pois já adquiriu uma besta e um arco compound, tendo já iniciado o treino 
de caça com arco. 

No dia 11-11-2011  estava marcada a 1ª espera de elementos do 1º GCABP 

Augusto Pires, Henrique Jourdan, José Madureira, Nuno Ramalho e João Boavida que 
teve medo da chuva e optou por não estar presente. 

Saímos da Proflecha por volta das 15,30h a pedido do Jorge Pedro pois segundo as 
foto os porcos estavam a entrar  cedo. Material carregado no Jeep Monterey do JM e 
estrada fora até Lagoalva onde fomos recebidos pelo Jorge Pedro que estava radiante 
pois os porcos tinham entrado  bem na noite anterior. 

Após dois dedos de conversa e mudas de roupa fomos transportados para os locais de 
espera. Todos os palanque estavam cobertos, mas a noite apresentava-se limpa, sem 
ameaças de chuva ou vento, tinha estado um dia de primavera entre uma semana de 
chuva e ventos (o pessoal da Lagoalva tem boas relações com o São Pedro). 

Fui colocado no palanque Nº 8 que tem 5 a 6 metros de altura e a uma distancia de 
aproximadamente 18 metros da comida, ladeado por duas árvores bem gastas das 
roças dos javalis. Material montado e vai de esperar pela chegada do nosso amigo 
javali. 

Por volta das 20,30h vejo passar  acelerada uma raposa. Veio do limpo á minha 
esquerda e seguiu após passar junto aos dois montes de milho. 

A noite continuava excelente, sem vento e céu com poucas nuvens, proporcionando 
boa visibilidade  a temperatura amena com um pouco de humidade. 

Pelas 22,30h vindo das minhas costas surge um vulto apressado passando junto do 
palanque na direcção da comida “e sem dizer ao menos boa noite “. Javali macho entre 
os 30/40 Kg , de imediato iniciou o jantar - milho com fartura e do bom. Toca a comer. 



Esperei em absoluto silêncio o aparecimento de mais algum familiar dele, mas tal não 
aconteceu. O palanque em relação ao local onde se encontrava o bicho tem uma 
inclinação considerável, torna-se um tiro bastante picado, nas horas de espera 
memorizei  o tiro, tinha de apontar um pouca mais acima  para ser mais eficiente. 

Besta em posição, mira no ponto ideal, respiração, dedo no gatilho sem pressas  e lá 
vai a 330pps o virotão  com nock luminoso a caminho do Javali, atravessando  e 
espetar-se no chão. 

Ferido de morte deu um salto para a frente, iniciando uma corrida em 4ª a fundo 
descrevendo um curva para o meu lado esquerdo, local donde tinha vindo. Observei a 
correria +- 70 metros em terreno limpo e deixei de o ver junto a uns arbustos. Ouvidos 
a 1000%  mas barulho nada, desço do palanque e verifico que efectivamente o virotão 
está cheio de sangue e do bom. 

Estava observando a ponta quando o animal dá o primeiro ronco de agonia e passado 
pouco tempo novo grito de aflição, não estava longe mas deixá-lo estar, vamos esperar 
pelo Jorge Pedro e o seu famoso Sniper. 

Tentei entrar em contacto TMN mas não tinha rede e como tinha combinado a recolha 
pelas 23,30 / 24,00h fui esperando e revivendo aqueles momentos que tinha passado, 
onde nem tive tempo para contar as pulsações mas penso que não foram muito 
elevadas. 

23,45 - chega o carro com o Jorge Pedro mais o Nuno Ricardo que não viu porcos, 
com a pergunta do costume - então viu algum? Sim já fiz a minha obrigação dei um tiro 
num Javali  deve estar ali para baixo. 

O Jorge Pedro toca de preparar o Sniper com uma coleira de leds laranja e trela. Como 
me tinha pedido eu não alterei o possível rasto para que o cão tivesse todo os odores 
necessários á procura, de imediato iniciou o rasto do javali. Sangue nada, mas pelas 
indicações que dei e principalmente pelo nariz  do Sniper 5 minutos foram suficientes 
para morder o porco, estava morto. O não haver rasto de sangue devia-se a tripas a 
saírem e taparem o buraco de saída do virotão. 

O Jorge Pedro ficou radiante  pois tinha sido morto o primeiro Javali com arco e besta 
na Lagoalva, e o Sniper tinha mordido o seu 42º porco isto com ano e meio. 

Porco carregado o toca de ir buscar o Augusto Pires  que tinha ficado no palanque 7, 
teve porcos com fartura mas nunca os conseguiu ver em condições para atirar, só no 
final reparou que a lente da mira tinha muita humidade da noite… 

O José Madureira não teve a sorte de ver  porcos mas gostou do palanque.  

Até ao monte ainda visitámos vários palanque onde na maioria os porcos passaram. 

 Chegados ao Monte as fotos da ordem, Porco desmanchado em cima duma mesa  
tipo alentejano, feita a divisão do bicho, trincámos uma chouriça e minis, toca a 
regressar a Lisboa. 

O meu agradecimento aos companheiros Augusto, Madureira e Nuno, ao Jorge Pedro 
que conseguiu em pouco tempo implantar palanques em condição para o nosso tipo de 



tiro, sabendo receber com amizade e companheirismo. Não esquecendo o valioso 
serviço do grande Sniper. 

Material usado: 

Besta  TDR Compound 175 libras 
Ponta Woosdsman 150grn 
Virotão 20” Carbon Express 
Mira Telescópica Cross 3-12x56 dot iluminado 

  

Para a próxima lua o Jorge pode contar  já com a minha presença   

Mais uma vez o meu obrigado 

Henrique Jourdan 

 
O bicho no cevadouro 

 



 
O javali ,o caçador e o cão 

 



 
O buraco de entrada 

 
E o de saída… 


