
 

 PONTE DE SÔR – Herdade de Marvila  
LUA DE MAIO 2013 – 17/18  
 
Vou tentar relatar o meu primeiro abate de um tão desejado Sus scrofa.  
 
2013-05-17 Sexta  
 
Pelas 17:00H o Augusto Pires e o Paulo António com a sua cadela a “PINTAS” vieram 
buscar-me a casa para partirmos rumo a Ponte Sôr. Pelo caminho a conversa sempre 
da praxe o tempo, os javalis as histórias de uns e outros caçadores os seus feitos, etc., 
etc.  
Paramos para saborearmos as tais empadas que são já famosas entre nós todos, os 
que se deslocam a Ponte de Sôr e ala que se faz tarde.  
Chegados à nossa Casa de Campo onde temos todo o conforto de que um bom 
caçador necessita, vá de preparar para ocupar o posto que escolhi; sim porque neste 
dia 17/05 só eramos três – eu, o Augusto Pires e o Paulo António. O Nuno Matias e o 
Gonçalo vieram mais tarde.  
Pelas 19:30H ocupei o posto da Lagoa que, segundo o Sérgio, estava querençudo. 
Preparei-me para passar a noite o melhor possível sentado na cadeira dentro do blind. 
Abri a janela com vista para o cevadouro e vai de esperar.  
Rãs, sapos, grilos, sei lá que mais, tudo a fazer um barulho ensurdecedor. De vez em 
quando calava-se tudo - um silêncio total. Depois lá cantava um e era a sinfonia total. 
Pensei - tá bonito, se vier algum javardo não oiço nadinha.  
Pelas 11:00H calou-se tudo e oiço dois roncos atrás de mim. Como estava dentro do 
blind com tudo fechado excepto a janela para o cevadouro pensei vais pra lá comer, e 
quietinho como uma estátua, mas qual quê, nada nadinha não vi NADA, foi-se embora, 
e até à 00:30H só consegui ouvir rãs, sapos, ou outros animais aquáticos.  
 
2013-05-18 Sábado  
 
Levantei-me cedo, 09:30H, mais cedo de que todos os outros, para os meninos que 
ainda estavam a dormir não comerem na mesa ainda com os restos do dia anterior fui 
lavar a loiça e arrumar a palamenta.  
Antes do almoço fomos a Ponte de Sôr comprar milho, uma torneira e um autoclismo 
e passamos pelo supermercado para comprar o nosso almoço.  
O Nuno Matias que é o CHEF de Cozinha fez um prato divinal (não vou dizer aqui o que 
foi para não ficarem invejosos).  
Depois do almoço o Nuno Matias e o Paulo António foram colocar o autoclismo e a 
torneira de segurança, já o Gonçalo e o Augusto saíram para tratarem de outras coisas 
só restava EU. Lá tive que lavar a loiça, mas para me vingar foi sozinho para a zona 
onde afinamos a pontaria. Afinei a mira para 25mt, fiz tiro aos 20, 25 e 30 metros. 
Tudo Ok. Em cheio no alvo, estava muito confiante para essa noite.  
Pelas 19:00H comemos uma sandocha uma minezinha e preparados para rumar aos 
postos respetivos.  



Fiquei com o posto da associativa. Como não sabia qual era, perguntei ao Augusto que 
lá me explicou que era onde eu já tinha estado e onde ficamos atolados com os jipes 
em Fevereiro. Chegado lá por volta das 19:30H fiquei espantado porque a zona tinha 
sido toda lavrada. Estava limpinha de arbustos e muito descampada, pensei logo este 
Augusto Pires já me lixou. Aqui não vem nenhum javali com esta limpeza toda, eles 
gostam mais de andar no sujo do matagal.  
Bom, fiquei no palanque, mas no chão, levei uma cadeirinha e vá de preparar a melhor 
posição de tiro e o melhor conforto. Como tenho um bipé que comprei na Proflecha 
mais uns binóculos que não tinha, vá de tirar partido do material. Armei o bipé apoiei a 
Besta e a coronha no braço da cadeira sentei-me e venham ELES.  
22:00H Nada, põe binóculos tira binóculos, nada nadinha de barulho só aviões e 
estrelas no céu.  
23:00H Nadinha. Começo a ficar com os joelhos, o meu ponto fraco, a ficarem frios. 
Mau, tenho um bom fato mas tenho que levar uma manta. Sim porque já não tenho 20 
anos. Tínhamos combinado que a recolha seria às 00:30 e ainda faltava um bom 
bocado, a noite estava mais fria do que a anterior – 6, 7 graus. Estava era um céu 
limpinho e uma visibilidade muito boa.  
00:00H Nada, já desejava que o Augusto Pires aparecesse. Já estava danado, colocava 
as mãos nos joelhos para os aquecer, mas nisto um barulho, oh lá vindo do meu lado 
esquerdo, da outra herdade, a trote uns 4 javalis. Fiquei sem frio, estátua, quieto, 
mudo e calado. Foram direitinhos ao cevadouro ouvi-os a comer em força. Levantei a 
besta, levei-a à cara, olhei pela mira e maravilha: um javali a ocupar-me a mira toda. 
Estava um tempo limpíssimo, luz muito boa, não precisava de binóculos nem de luz 
para ver muito bem. Liguei a mira, a cruzinha no ponto vital e pensei: não posso falhar 
este (tenho a mira certa, tenho luz com fartura, vejo-o lindamente não há hipótese de 
falhar) e devagar, devagarinho como me ensinaram, premi o gatilho e aí vai o virotão 
direitinho ao alvo.  
Trruzzz. Uns fugiram para a direita, o atingido fugiu para a esquerda para a estrada 
passou por um charco na estrada e ficou-se logo ali, andou uns 4, 5 metros, não mais, 
aterrou logo.  
Como fiquei tenso e não sabia o que havia de fazer, telefonei ao Augusto. 
As perguntas da praxe: a que horas? Ficou à vista? Se fugiu temos que esperar… blá, 
blá, blá. Mas eu estava curioso de mais. Sabia que não tinha havido muito banzé da 
parte do animal, vi que quando levou com o virotão correu, passou pela água, levantou 
água e ficou-se logo por ali. Subi ao palanque e com o foco apontei para a estrada e lá 
estava ELE deitado.  
Como ainda sou maçarico nestas andanças não fui perto dele, preferi esperar pelo 
Augusto embora me estivesse a roer de desespero e curiosidade.  
Quando vi os faróis ao longe comecei a arrumar o material e só quando o jipe chegou 
ao pé do javali é que me aproximei para confirmar o MEU 1º ABATE DE UM SUS 
SCROFA.  
Foi um tiro limpinho. O virotão atravessou-o de um lado ao outro atingindo-o na zona 
critíca atravessando o coração, conforme foto que anexo.  



A partir de agora não vou mais acertar no chão ou nos sobreiros, e o meu lema é………  
1 TIRO 1 PORCO  
Agradeço a Todo o Grupo do 1GCABP que me tem ensinado a arte da espera aos 
javalis, mas ainda estou muito longe de saber esta arte. 
Um muito Obrigado ao meu amigo Augusto Pires.  
 
João Carlos  
 

 
O meu primeiro troféu 

 

 
Um tiro certeiro 



 

A praxe do principiante 


