
Torres Vedras 
 
No início da passada Lua de Janeiro desloquei-me ao cevadouro que tenho andado a 
alimentar com milho todos os dias, pois todos os dias ele era mexido e por um senhor porco, 
dava para ver pelas pegadas que ele lá deixava. 
 
Já cheguei no escuro, aí pelas 18:00hrs e abanquei numa cadeirinha por detrás de um poço 
velho em cimento, a uns 25 metros do cevadouro - como sabia que ele lá ia todas as noites 
e no dia seguinte até nem tinha nada para fazer de manhã, resolvi investir e aguentar o mais 
possível, embora começasse a fazer um frio do caraças e geada também. 
 
Tapei-me com uma manta quente e quando começou a cair aquela humidade gelada abri 
um chapéu de chuva que tanto dava para tapar por cima como pelo lado que vinha o vento; 
foi assim até ás 5h e picos (com uns cigarritos pelo meio) e de repente ouço um som no 
cevadouro - aponto para lá a besta e mesmo com a mira telescópica no zoom mínimo (3 
aumentos), não via nada pois o cevadouro estava na sombra dos eucaliptos - resolvi 
acender a lanterna verde e fiquei paralisado com o que vi - o porco nem cabia no visor. 
 
Como ele nem se mexeu lá acalmei e disparei á zona do tórax - mesmo em cheio ! o porco 
largou a correr sem um ruído sequer e eu deixei-me ficar sentadinho, com o coração aos 
pulos, aí por uns 15 minutos. 
 
Depois de acalmar não aguentei mais e fui á procura dele - estava logo alí a uns 25 metros, 
caído e atravessado numa linha de água e já morto - tentei levantá-lo por uma perna mas 
nem se mexeu, era pesadíssimo; chamei 3 amigos meus para me virem ajudar a levá-lo 
para o Discovery mas nem assim conseguimos tirá-lo do riacho. 
 
Resolvemos vir de manhã com uma retro-escavadora e lá para as 9h conseguimos trazê-lo 
e pendurá-lo para as fotos da praxe. 
 
Julgo de terá mais de 150kg (a balança de 120kg foi logo ao fundo quando o pendurámos) e 
os dentes têm aí uns 4 dedos fora da boca. É um belo Javali, o maior que já cacei até agora. 
 
Ficha Técnica: 
 
Arma: Besta Compound Barnett Ghost 400 
Mira: 3-12x56 c/1 Dot iluminado 
Virotão: Carbono 22", feitos pela Easton para a Barnett 
Ponta de Caça Maior: NAP Thunderhead 125gr 
Cevadouro: Milho (e o aroma de uns cigarritos para dar ambiente) 
Palanque: no chão, terreno quase plano até ao cevadouro 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


