
RELATO DE MAIS UMA CAÇADA  
 
No dia 23 de Fevereiro de 2016, estava combinado uma ida  na 
companhia do Augusto Pires a Herdade Lagoalva de Cima para uma 
espera nocturna ao Javali. Último dia de caça de Fevereiro,  
pelas 11,00 passagem pelo campo de treino para  verificar que a 
besta estava com as miras correctas e certas.  
Encontro marcado ás 15h na Proflecha, carro carregado com a tralha 
do costume e a caminho, pois o Jorge Pedro gestor da herdade 
queria o pessoal cedo. Paragens no café á saida de Almeirim para a 
sandes e bica .  
Chegámos por volta das 16,30h, já se encontravam vários caçadores 
vindos do norte; apresentações do costume e sorteio dos palanque , 
a mim calhou o 13 e  ao Augusto o 1 isto do lado sul da herdade, 
zona para arqueiros e besteiros.  
Os carabineiros foram para o lado norte.  
O gestor cedeu-nos uma carrinha para os besteiros se colocarem nos 
postos e ficarmos independentes.  
Fui colocado no posto 13 pelo Augusto Pires por volta das 17,20h, 
bem cedo como gosto.  
O Palanque 13 construído para arqueiros e besteiros tem excelentes 
condições, fica a 24 metros da comida com um desnível aproximado 
de 5m com o chão de areia com uma boa visibilidade em todos os 
ângulos.  
Depois de preparar o material: Besta Misson 400Pro, mira yukon 
46 c/iluminador luz IR invísivel, virotão Full Metal Jacket,  ponta 
Gream Riper 125gr + nock luminoso.   
Entrei em modo de silêncio, esperando que os famosos javalis 
apareçam e sonhando com o famoso navalheiro que segundo 
informações do gestor Jorge Pedro andava por ali quase diariamente 
acompanhado dum escudeiro.  
Tive a visita, ainda de dia, de perdizes e diversa passarada.  
Por volta das 21,00h ouvi um trincar do milho, binóculos em 



posição e avisto um texugo de pequeno porte a comer. Como havia 
várias pedras no palanque atiro uma, por sorte acertou mesmo no 
bicho que deve ter apanhado um valente susto e arrancou a 1000/H.  
A noite, apesar  da lua cheia, estava escura pois o céu tinha muitas 
nuvens, mas sem vento.  
Pelas 22,10h começo a ouvir um restolhar vindo do meu lado direito 
e pouco depois entram dois javalis , depois de ligar a mira observo 
tratar-se de uma porca enorme e de um porco na ordem dos 70kg , 
deixo começarem a comer e eu normalizar os batimentos cardíacos, 
pois o tiro tem que ser certeiro para não haver surpresas e não havia 
cão.  
22,15h com o porco bem enquadrado no retículo da mira  apontada 
ao coração , disparo a Misson 400  e vejo o virotão com o nock 
luminoso acertar no javali varando-o e espetar-se mais á frente no 
chão de areia. Debandada para o lado direito, pouco depois o som 
de porco a respirar com dificuldade relativamente perto.  
Estava certo que o tiro tinha sido bem colocado e que o porco estava 
a morrer, toca de enviar mensagens ao Augusto Pires mas o local 
tinha muito pouca rede e só por volta das 23,20 h a mensagens 
chegou ao destino.  
Pelas 23,20h começo a procurar do animal, mal chego ao local 
onde estava o virotão cheio de sangue verifico muito sangue a 
procura seria fácil havia uma autoestrada de sangue , segui com 
facilidade o rasto de sangue por uns 50m sempre a subir e lá estava 
o dito javali, morto.  
Entretanto chega o Augusto e carregamos o animal, que para dois 
velhos pesava bem.  
Chegados ao monte iniciamos o desmanche, verificando que o tiro 
apanhou o coração em cheiro (ver fotos) tanto as lâminas como as 
penas do virotão fizeram um grande estrago.  
Entretanto chegaram os carabineiro; dos 5, três mataram  2 porcos 
+- 70kg e um a rondar os 100kg. 
O Jorge Pedro tinha uma assada de carne para petisco mais umas 



minis que caíram bem, e depois dos cumprimento e 
abraços iniciámos o regresso a Lisboa onde chegamos por volta das 
04,00h.  
Foi uma jornada de caça muito boa com bom tempo e um resultado 
excelente para o meu lado, pena que o Augusto que queria um 
Navalheiro para por na loja não tenha tido sorte, mas estou certo 
que tantas vezes o cântaro vai á fonte, que o bicho morre.  
 
Com saudações para todos os caçarretas e não só  
 
HERNIQUE JOURDAN 
  

	  



	  
	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  


