
Depois de ter sido convidado para verificar uma extensão de árvores de fruto que andava a ser bastante visitada e 

danificada pelos nossos amigos javalis, não foi difícil perceber a enorme frequência em que era visitado este espaço, 

percorri o perímetro de forma a tentar descobrir os locais onde seria possível  passarem a fim de escolher um local 

para fazer espera. Antes de desaparecer o sol já estávamos no local eu e o meu colega de caça nuno ,todos os 

fatores indicavam que os javalis andavam próximos ,bastou o sol desaparecer para começar a ouvir as patas de um 

javali a descer uma encosta em direção a nós, durante uns 15minutos andou próximo de nós uns 12mts a 20mts mas 

a visibilidade era bastante reduzida o qual não deu para efetuar um disparo. 

No dia seguinte eram cerca de 20h e já estávamos a sondar o local novamente, a fim de escolher novamente o sitio  

para fazer a espera cerca das 20:40 pleno dia o meu colega nuno viu um vulto por entre os pés das arvores de fruto 

de inicio não me soube dizer ao certo o que tinha visto, só momentos depois conseguimos ver que era um javali e 

vinha em nossa direção, tinha uns 70kg talvez, um pouco grande para os nossos recurvos, ao ver o animal vir, já que 

estávamos sentados no Chão sem qualquer obstáculo pela nossa frente só restava, colocar de joelhos, flecha na 

rampa e trazer o animal apontado ate ao momento em que ele iria dar por nós percorreu uns 50mts em nossa 

direção, nem os olhos mexíamos. Até chegar a uns 25mts, de repente pára  e fica a cheirar no ar…pensei se não 

arrisco agora já não vou conseguir atirar, faço a puxada lentamente e zzaaaxxxx lá vai ponta ramalho, bolas falhei 

passou por debaixo da barriga mas na direção do coraçao, como as pontas são mais pesadas no momento esqueci-

me de dar o desconto do peso da ponta. 

No dia seguinte  pela manha resolvemos passar pelo local levando o recurvo, assim que chego vejo um sacarabos a 

passo largo a entrar num canavial, cortei lhe a frente com uma flecha que acabou por lhe tocar pois deu um salto 

enorme e um guicho, ao recolher a flecha tinha pêlo entalado numa ranhura. Percorremos o resto do perímetro ate  

parar para arrancar uma cana num canavial, quando o meu amigo nuno diz em voz baixa : -apanha o arco esta uma 

raposa atrás de nós…como era eu que estava mais próximo do arco apanhei-o lentamente e coloco uma flecha na 

rampa, olhei e vi ela sentada a lamber-se por trás dele, pedi para ele se baixar lentamente estava a  17mts apontei e 

zzaaaxxxx ponta ramalho, mesmo no coração, apenas caiu para o lado e deu duas trincas nas flecha(zona das 

penas)tiro perfeito..  



 

 

  


