
Uma prenda de dia de Reis 
 
Santo Humberto alinhou no dia de Reis e resolveu dar-me uma prendinha, com pena 
do frio que me tinha feito passar na última espera... 
Tendo em conta o trabalho de preparação anterior, desta vez tinha alguma esperança 
de atirar...os javalis a entrarem na quinta do meu amigo Pedro são bastantes, e já 
tinham deixado o retrato na "trail cam" do Bilbao.  
Chegámos tarde; de qualquer forma as fotos eram da uma da manhã, o que coincidia 
com informações do Nuno Rosado, a caçar na zona ao lado, e sendo assim não havia 
motivo para preocupações... Lá entrei para o meu abrigo, já escuro, por volta das seis 
da tarde, a antever uma longa espera e preparado para qualquer frio. 
 

 
Vista do abrigo 

 
O Pedro ficou a vigiar um posto com um enorme lameiro natural; à minha frente tinha 
um espojadouro de pó e um comedouro com "menú" variado. 
O António, mais novo, ficou na parte de baixo da quinta a vigiar uma entrada virada a 
sul. Daria sinal caso entrassem por esse lado. 
Como ainda há muita comida no mato; alguma bolota e muito jarro, os javalis ainda não 
se fixaram bem nos cevadouros, o que torna difícil prever trajectos. 
Felizmente, e ao contrário do previsto, não foi preciso esperar muito. Por volta das 8 
ouvi ao longe uns barulhos suspeitos,  e 20 minutos mais tarde ouço-os a chegar, do 
meu lado esquerdo (já tinham ido ao lameiro em que o Pedro estava, sem dar hipótese) 
O primeiro parou muito próximo do meu abrigo; não o via porque tinha a janela desse 
lado fechada, e grunhiu desconfiado... ao mesmo tempo, aparecem outros 3 na sombra 
do pinheiro à minha frente, desconfiadíssimos... e nada de avançar para o cevadouro 
ou para o espojadouro. E eu  com a taquicardia costumeira a quem vê cenas destas. 
Por trás desses, mais longe, aparece um muito grande, a passo e sem parar, seguido 
dum escudeiro, a mostrar tendência para seguir e afastar-se, sem dar tempo de tiro. 



Hesito... atiro em movimento? 
Nessa altura, um macho mais pequeno vai direito ao espojadouro, bem próximo, 
esfrega-se durante uns segundos, e levanta-se para partir com o resto da vara, 
colocando-se numa posição um pouco mais difícil, quase de traseiro. Mas tinha que 
ser, a altura era aquela, e disparo. 
A vara desfaz-se em várias direcções; acompanho o lumenock, que me mostra o 
trajecto de fuga do javali. Desaparece momentaneamente por detrás duns pinheiros, 
reaparece.... e o animal cai, o nock luminoso a abanar ainda.  
Isto demora muito menos tempo do que a contar; a corrida total do javali terá sido de 
50 metros.Queda à vista (o terreno ajuda por ser bem limpo)!  
Já a antever a prazer da recuperação, deixei passar mais alguns minutos, a luz da 
flecha estava agora imóvel. Telefonei para os meus amigos Pedro e Nuno, e arranquei 
 para cobrar o animal.  
 

 
A prenda do dia de Reis 

 
Mal lá cheguei, e a pouco mais de 50 metros de mim, escondidos na sombra das 
árvores, lá estariam mais dois ou três... Bufaram como se tivessem visto o diabo e 
foram-se embora... Tivesse eu feito a aproximação com alguma precaução e davam-
me mais uma oportunidade de atirar. 
Resultado: Um macho novo com cerca de 35kg (chamado de tamanho mais 
comestível)! 
 O tiro entrou por trás, do lado direito, e cortou a árvore circulatória mesmo junto ao 
coração, mais um pulmão. 
 



 
A foto mostra a flecha já um pouco saída pela corrida do animal,  

 mas penetrou até ao "cresting"  verde 
 
Fica a recordação, ficam as fotos em que o amigo Nuno ajudou, e o prazer duma 
caçada que demorou algum tempo a preparar, e que finalmente resultou. 
O grande vai continuar a andar por lá (reparem na foto da pegada junto à minha bota), 
mais dois ou três de bom porte (mais de 60kg) e outros mais pequenos. Fêmeas e 
leitões há muitos...E o grande há-de cair (um de nós vai ter sorte) 

 
A pegada do grande 

 



Hoje vamos comer um dos lombos, os lombinhos e umas febras (secretos e plumas). 
Além do Bolo Rei de ontem, claro! 
 
Votos de bom resto de Lua e um abraço! 
 
JB 
 
 
Material Usado: Border Black Douglas Ultra 58# a 27"; flechas Gold Tip Camo, ponta 
Magnus 2 lâminas 
Distância de tiro: 7/8 metros. 
Distância percorrida pelo animal ferido: 50m 
Tempo de imobilização total: 2 minutos depois do tiro. 
Nota: Praticamente não havia pista de sangue, que ficou todo dentro da cavidade 
torácica. 
Penetração mais do que suficiente, ponta sem danos. 
 


