
 

volta a atacar 

 

Depois de ter deparado com uns bons metros quadrados de terra mexida e remexida noites seguidas, onde 

predominavam vários tamanhos de pegadas, logo as mais pequenas que me captaram a atenção deduzi 

que devia ser uma fémea com crias próximas dos 20kg cresceu-me logo agua na boca. Antes de anoitecer 

desloquei-me para o local com o meu martin jaguar recurvo, queria testar se ele matava javalis e talvez 

tivesse oportunidade para isso, a noite estava serena e bastante clara, coloco-me num local mais escuro e 

permaneço no silêncio na tentativa de ouvir algum animal, fui-me deslocando de ouvido afinado em busca 

de ouvir algum ruido, ate que começo a ouvir ao longe a descer uma encosta um javali sem dúvidas, 

aqueles cascos pesados que vinham a funcionar como travões ouviam-se ao longe. Tento criar um mapa 

mental e nele imaginar como se iria deslocar este animal, ora se ele descer aqui vem ter comigo, se for 

pelo outro lado lixa-me a vida já não lhe consigo chegar. Vamos ver, minutos depois começo a ouvir 

grunhidos de javalis pequenos, boa a final é a fémea com as crias, maravilha. Continua a descer revirando 

uma pedra aqui mais duas ali sempre em minha direção e com um refolgar que metia respeito, bem se 

estivesse em africa certamente pensava que era um rinoceronte que estava a descer a encosta. Eu numa 

encosta ela noutra e um ribeiro pelo meio, chega ao ribeiro, penso vai passar e vir em minha direção, pois 

pois isso era o que eu queria, entrou no ribeiro deslocando-se dentro dele. Foge já me lixou, levanto-me 

lentamente, procuro um sitio com menos mato lá vou eu tentar dar a volta por traz dum cabeço para lhe 

aparecer pela frente. Assim foi cheguei ao local procurei um sitio onde estivesse a ver o interior do ribeiro 

e abanquei, não tardou a ver ela e os filhos a virar pedras e lamas vindo na minha direção, quando estava 

ai a uns 30mts de mim sinto algo a passar pelas minhas costas, pensei uma raposa, mas de repente soprou. 

Foge não acredito outro javali, vai estragar me os planos pois sentiu que eu ali estava mas não foi embora, 

mais uns segundos e outro bicho ao meu lado, outro javali estava rodeado, como me sentiram e não foram 

embora pensei andam aqui por causa da fémea logo nem fazem caso de mim, pensei de imediato qual e o 

primeiro a provar as minhas pontas artesanais naquele momento não havia seleção. Nisto a fémea ouviu 

os javalis que andavam próximos de mim e saiu do ribeiro, só vi o vulto negro a entrar no mato, pensei esta 

tudo lixado e a mota não pega. Estava a desviar as crias dos outros javalis, foge. Mas dois deles que 

estavam mais adiantados no ribeiro saíram mais junto a mim ai 22mts, saíram e pararam na borda do 

ribeiro há escuta, não e tarde nem cedo faço a puxada aponto ao que estava de lado comigo e zaxxx, bolas 

ele parece que sentiu a largada e deu um passo em frente ouvi o impacto no corpo e um forte grunhido 

mas deu-me noção que foi atrasado, eram javalis a fugir por tudo quanto era mato, desloquei-me ao local 

em busca da flecha que mal acendi a luz vi logo espetada na borda do ribeiro, pensei foge varei o javali ou 

será que lhe dei de raspão….a flecha estava cheia de gordura e cheirava a tripas, já esta tudo lixado o tiro 

sempre foi atrasado, sangue nem velo…fui buscar o meu téddy a ideia não foi má mas com tanto rasto ele 

entrou em stress e o resultado foi nulo de volta a casa para dormir, bem confesso que levei a noite a 

sonhar com javalis nem sei ao certo quantos matei durante o sono…levantei-me cedo pra ir procurar o 

animal antes de entrar no meu trabalho, procurei e nada quando estou a dar a busca por terminada vejo 

sangue nas estevas ao passar por elas deixava sangue. fui fazer o meu dia de trabalho e assim que sai 

peguei no meu téddy de novo e toca a farejar no sitio onde encontrei o sangue, coloca o nariz no chão e 

começa a correr como não tinha a trela colocada desapareceu, fui andado no sentido por onde ele tinha 



ido e chamando por ele, nem nada. Ate que começo a ouvir ele a ladrar pensei deve ter encontrado os 

javalis na cama e agora anda atirado a eles corri logo ate que percebi que tinha encontrado alguma coisa… 

http://www.youtube.com/watch?v=fiNfVInLj6g 

era o javali que estava ali caído mas já em estado que não dava para consumo, é nestas alturas que eu 

prefiro falhar do que acertar e não servir para consumir… 

 Esta foi a ponta utilizada, feita em aço de 

2mm faz um corte de 3,2cm. 

Boas caçadas 

http://www.youtube.com/watch?v=fiNfVInLj6g

