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Dia 19 de Fevereiro realizou-se cá em casa uma montaria para se reduzir um pouco o 

número de animais existentes. A mancha não era monteada à 6 anos e estava atolhada 

de porcos. Quem se ressentia eram os milharais que levavam uma cresta daquelas 

valentes todos os anos. O resultado foi mais que satisfatório cobrando-se 34 javalis, a 

maioria de bom tamanho.  

Após tal fartazana de porcos, a mancha ficou sossegada refletindo-se nos cevadouros 

preparados para esperas. Nada mexia… As noites de lua chegaram e nem nada a 

mexer! Só faisões. Comecei pelas minhas aproximações nocturnas mas não via nada. 

De vez em quando lá se via um rasto a atravessar uma estrada. Bolas, não havíamos de 

ter só 34 porcos na mancha, até porque muitos outros fugiram, só precisavam de 

voltar. 

Dia 7 de Março apareceu um bichinho no cevadouro do barro precisamente às 21h09. 

 

 Fiquei entusiasmado pois estava mesmo a apetecer-me meter-me com um. 

Normalmente deixaria que ele lá andasse uns dias e se habituasse a frequentar o local 

mas as ganas eram mais que muitas e no dia 8 fui esperá-lo. 



Andava com curiosidade em filmar uma espera de maneira que levei a máquina de 

filmar para tentar a minha sorte. Instalei-me, máquina pronta para acção e vá de 

esperar. 

O vento estava a soprar constante de NNW, perfeito para aquele cevadouro que está 

virado a Norte. Atrás de mim está uma estrada e à minha esquerda começa o mato de 

estevas. Sempre esperei que ele aparecesse desse lado por isso não estava 

preocupado com o vento. Tenho por costume não ficar nos cevadouros se o vento não 

estiver bom. Só se estraga o local para uma oportunidade futura. Adiante. 

Às 21h ainda nada tinha mexido. Sempre com atenção a barulhos, às 21h09 

(pontualidade britânica!) oiço do lado da estrada (para onde o vento ia) um estalo. O 

meu coração pulou e acelerou de tal maneira que o podia ouvir. Virei todos os meus 

sentidos naquela direcção e o estalo tornou-se num andar. O meu primeiro 

pensamento foi o vento… Não ajudava nada para aquele lado. A atravessar a estrada 

apresenta-se um vulto jeitoso. Entre a estrada e a comida está a banha, com uma 

nascente por isso com água, e mesmo ao lado, um pinheiro com o célebre alcatrão de 

faia. Nem deu por isso. Foi direito à comida. A uns 3 metros começou a verificar 

olfativamente se o disco tinha o manjar servido lá escondido. Esticava-se todo, andava 

num ladear de um lado para o outro até que se decidiu a lá ir ver. Mais uma piruleta à 

volta do disco e vá disco pelo ar com uma trombada.  

 



Enquanto ele andava neste vai-não-vai eu aproveitei para ligar a máquina de filmar 

com a opção de Infra vermelhos… porcaria de máquina, só filmava as estevas à minha 

frente, não tinha alcance. 

 

Luz Infravermelho da máquina à direita. 

Deixei-o começar a comer, espreitei pelo range finder – 18 m – perfeito! 

Levantei-me devagar e sem grandes movimentos, agarrei no arco e… o gajo põe-se de 

frente para mim!! E assim ficou, por mais 13 min. Já estava cansado de ter o arco na 

mão e ele não havia maneira de se virar. Ponderei seriamente uma flechada na testa 

mas rapidamente se me assomou o bom senso e convenci-me a estar quieto e esperar. 

Pensei então como estaria a correr a filmagem na máquina e percebi que teria de 

acender a lanterna para se conseguir ver alguma coisa. Comecei a testá-lo com umas 

flachadas e ele nem se importou nada, mas dar-me o flanco, tá quieto! 



 

Eram 9h26 quando ele lá sentiu os pés dormentes e indicou que ia mudar de posição. 

Eu percebi a linguagem corporal e, quando por centésimos de segundo ele se pôs de 

lado, eu estava pronto para o culminar da cena. Confesso que me precipitei um 

bocadinho. O tiro sai muito bem alinhado mas ligeiramente alto. Atinge a coluna, ele 

cai e fica a estrabouchar. Percebi que o tiro podia ter sido paralisante mas não era 

mortal. Agarrei o quiver para a recarga mas o gajo levanta-se, dá meia volta e arranca 

a correr com o pirilampo às costas. Ia visivelmente em dificuldade. Vai em direcção à 

charca, tropeça no degrau, dá uma cambalhota (onde oiço o partir da flecha) e esbarra 

da cabeceira do outro lado. Mais uns pinotes, desorienta-se e volta para trás em 

direcção ao mato. Embicou a uma moita de tojo mas já ia sem força e sem jeito para a 

atravessar. Fica enleado na moita, recua e vem pela borda das estevas. Ia mesmo 

muito atrapalhado. Lá encontra a vereda, parte muito mato e deixo de o ouvir.  

Consciente de que o tiro não era nada famoso e do trabalho que me ia dar, decidi dar-

lhe bastante tempo. Deixei passar meia hora e fui ver da flecha e se havia sangue. A 

flecha estava dentro de água partida em 2 bocados, mas ainda assim faltavam uns 10 

cm. Sangue havia no sítio do tiro mas quando ele entra na água e dá a cambalhota, 

lava a ferida e acaba ali o sangue. Vou ao sítio onde ele entra nas estevas e vejo sangue 

nas folhas, mas muito alto. Bolas! Precisa de mais tempo. Estou com a galga de 

maneira que vou jantar a casa e volto mais logo. 



O meu pai adora estas avarias de andar no mato de noite atrás dos cerdosos, de 

maneira que também quis vir. Eu agarrei na faca de remate e no arco e ele de 

caçadeira com bala a tiracolo. Entramos nas estevas atrás do sangue, andamos uns 30 

metros e perdemos o rasto. Cadê?? Eu fiquei de gatas a vasculhar as ervinhas e ele 

avançou pela vereda.  

Um assobio! Devido aos anos de caça que temos juntos e das inúmeras cenas pelas 

quais passámos desenvolvemos naturalmente uma capacidade de comunicação 

através de simples assobios para que possamos comunicar sem falarmos. Percebi que 

tinha pista mais à frente. Cheguei e lá estava uma poça de sangue e o local bem visível 

onde tinha estado deitado. Confirma-se, ele estava deitado e ao sentir-nos levantou-

se. Avaliamos o rasto e pensamos em vir no dia seguinte para o deixar sossegar, mas a 

curiosidade e a experiencia faz-nos sempre apostar mais um pouco e, com sorte, uns 

metros à frente encontramos uma pinguita de sangue. O rasto está a desaparecer, o 

mato está ralo e ele vai a sangrar alto mas não há altura de mato para sujar… e agora?! 

Reparo nuns traços no chão e associei as ideias. Pai, ele levou o tiro na coluna, senão 

não tinha caído no tiro, a ponta está lá dentro por isso estes traços só podem ser de 

ele ir a arrastar as pernas. Acordamos que era a melhor possibilidade de decidimos 

seguir. Sangue, encontrei umas pingas numa subida, entre os riscos no chão, uns 200 

m depois da última gota.  

Uns 500 m depois começámos a duvidar dos riscos, mas tudo aquilo era estranho, só 

podia ser ele. Sempre a subir a descer, por veredas e por zonas sem mato, ao fim de 

uns 1000 m os riscos levam-nos a um pedaço de mato muito denso com silvas e 

estevas. Um restolhar Estacámos e os nossos ouvidos apuraram-se. Mais um restolhar. 

Sem precisarmos de discutir o barulho arrancámos a correr mato a dentro par o 

alcançar. Só podia ser ele. As silvas rasgaram as calças ao meu pai, mas parar agora é 

que não, foi mesmo a direito em direcção ao barulho. Dentro do mato paramos para 

tentar ouvir… nada! Como uma matilha, eu fiquei dentro do mato para o caso de ele 

estar parado a tentar passar despercebido e o meu pai arranca até ao outro lado da 

silva. Deixei de o ver e oiço um tiro. POUMM!! Arranquei a correr, oiço o meu pai: 

Diogo, faca! Larguei o arco e quando me assomei ao fim do mato, o porco está a tentar 

levantar-se mas guardado que nem um preso pelo meu pai de arma em punho. 

Contornei-o para fugir à boca, que ainda me tentou morder, e rematei-o. Olhámos 

para o relógio, eram 00h45. Duas horas de intensa perseguição. 

Abraços de parabéns, agradecimentos e fotos. Estávamos visivelmente contentes com 

a perseguição, tinha enchido as nossas necessidades de caça. 

Eu esperei ao pé do porco para tratar dele (capá-lo), era um macho com uns 70 kg, 

muito bem constituído, já com fisionomia de navalheiro, espádua poderosa e profunda 

e a cabeça a começar a ganhar tamanho. Seria um bom exemplar no futuro. 



 

 

 



Na manhã seguinte fui desmancha-lo e verificar os estragos. A ponta atravessou a 

coluna por cima ficando do lado oposto e só uma das lâminas lhe tocou la espinha. A 

ponta estava em bom estado mas tinha uma lâmina dobrada. 

 

A flecha estava partida em mais bocados! 



 

 

Os dentes são pequenos e perfeitinhos. Percebe-se perfeitamente pela conformação 

das amoladeiras que iria ser um grande javali num futuro próximo…  



 

 

Para finalizar, deixo aqui o link para verem o tiro, que consegui filmar… embora com 

pouca qualidade! 

http://www.youtube.com/watch?v=adJE7jov8aw&feature=uploademail 

Persistência às vezes compensa, se a sorte ajudar, mas uma coisa é certa, ainda bem 

que tínhamos a arma, senão o final poderia ter sido diferente! 

 

Divirtam-se e bons tiros. 

Diogo O. Sousa 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=adJE7jov8aw&feature=uploademail

