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Chegámos cerca das 16 h, o José Madureira e eu, pelo que deu mais que tempo para dar uma volta 
aos cevadouros e ver quais estavam comidos ou não.  Os que não tinham nada (e foram alguns) 
fomos deixando um pouco de milho. O lado Sul da herdade era que estava menos mexido e por 
isso decidimos ficar os dois do lado norte. O tempo estava ótimo. Praticamente sem vento, com 
uma briza ligeira de sudoeste (pelo menos onde eu fiquei).  

Cerca das 17 e qualquer coisa deixei o José Madureira no palanque dele e voltei para trás pelo 
mesmo caminho, pois o meu ficava no outro extremo. 

Já o sol estava baixo, quando cheguei ao meu local. Segui mais uns 70m e estacionei a PickUp 
mais á frente no caminho. No mesmo sitio que utilizei uma semana antes quando cá vim fazer 
outra espera. 

Equipei e iniciei o caminho para o palanque a pé. Tinha andado alguns metros quando me veio um 
cheiro estranho… Parei. Cheirei novamente. Parece cheiro a bicho morto, Pensei.  

Veio-me imediatamente á lembrança o porco de cerca de 40 kg que tinha atirado á uma semana, e 
que apesar de eu, o Tiago Lemos e o José Madureira nos fartarmos de procurar, acabámos por não 
encontrar. Será? 

Vi de onde estava o vento. Fui avançando e cheirando e claro que encontrei!!! 

Já tresandava. Mas era o meu, pois tinha o meu virotão Octane espetado. 

Coisas da caça! Não se ganha sempre! E desta vez ninguém ganhou! Nem eu, nem a Porca, pois 
afinal era uma porca.  

Afinal, estava a poucos metros de onde tinha estacionado o carro e não sei como não a 
encontrámos. Que Pena!!! 

Um cão teria dado logo por ela. Até apenas um Nock luminoso teria feito toda a diferença. 

Bem! Agora já não se pode fazer nada. 

Retirei o Virotão (que estava cheio de larvas) e atirei-o para a traseira da PickUp que já se fazia 
tarde… 

Instalei-me no palanque e iniciei a espera em modo de estátua. O cevadouro estava a 23m e tinha 
um bidon a 28m. 

Anoiteceu e pouco tempo depois apareceu a lua. Andavam por lá apenas algumas melgas, mas que 
não chatearam muito. 

Cerca das oito, do meu lado direito, passos rápidos…demasiados leves para serem um Javali! 
Afinal era uma zorra que andava por ali sempre apressada! Não foi ao cevadouro e pouco depois 
deixei de a ouvir. 



Mais cerca de meia hora depois, noto um vulto arredondado, que se deslocava sem ruido, mais 
longe do que o cevadouro. Vejo-o pelos binóculos Steiner e verifico que é um grande Texugo. 
Também não veio ao cevadouro. Ainda bem. 

As horas passam, e vou trocando mensagens com o José Madureira. Ainda não viu nada! Eu estou 
com sorte. 

Cerca da 22h, novamente passos da minha direita. Desta vez, mais pesados. O som dirige-se para 
o cevadouro. Fico estático durante algum tempo e quando oiço comer pego na besta Striker 380 e 
vejo através da mira. Está um porco ajoelhado no disco, a comer, e na posição ideal para atirar! 
Está ajoelhado como os facocheros fazem! Nunca tinha visto tal! Mas é pequeno! 

Terá cerca de 40/50 Kg… 

Neste tamanho é difícil ou quase impossível saber o seu sexo. 

Está sozinho pelo que á a possibilidade de ser macho, mas sendo fêmea também dá, pois será 
demasiado pequena para ter crias. 

Esperei um pouco e como não apareceu nem se ouviu mais nada nas imediações, decidi atirar. 

Xuak! O porco deu uma grunhidela de dor e caiu para o lado, no mesmo sitio. De vez em quando 
mexia-se, mas eram só estertores de morte. MARAVILHA! Hoje não é preciso pistear. 

Estranhei ter grunhido… Será uma fêmea? 

Esperei cerca de 10/15 minutos e dei-lhe luz. Estava no mesmo sitio, dentro de uma poça de 
sangue. Ainda dava estertores. 

Não se ouvia nada há volta de nós. Só alguma coruja ou mocho de vez em quando. 

Como já não tinha mais virotões (Iria-me arrepender disso mais tarde!), pensei que não viria mais 
nada e sobretudo porque estava morto por saber a que eu tinha atirado, decidi descer do palanque 
e ir ver. Agarrei na lança ColdSteel que por vezes levo comigo e desci a escada pois estava num 
sobreiro a cerca de 4m de altura. Assim que pus os pés no chão ouvi o som do arame da cerca 
próxima. Do outro lado é a Associativa, de onde geralmente os porcos veem.  

MAU! Parei! Sem saber se seria algum a fugir ou se algum viria ai. 

Esperei algum tempo e como não ouvi mais nada, continuei. 

Acendi a lanterna e era uma PORCA. Paciência! Ainda dava estertores pelo que acabei de a matar 
á lança. Estava a observá-la quando ouvi passos pesados que se aproximavam. 

Apaguei imediatamente a luz e tentei andar para trás, mas uma sombra enorme aproximava-se de 
mim e do cevadouro. Claro que era um Porco e dos grandes!!!! 

De lança em riste, fui recuando, mas quando estava só a cerca de 6 ou 7 m de mim, o bicho de 
repente viu-me e lançou uma grunhidela de aviso de voz grossa que me gelou a espinha.  

Não tenho vergonha de dizer que tive MEDO!  

Recuei até uma arvore e esperei de lança virada para o bicho. Este deu umas voltas por ali sempre 
a refilar desafiante, mas foi indo embora sempre maldisposto. Deveria ser um Macho ou Fêmea 
de bom tamanho! Pena não ter ficado no palanque e ficado sem material para atirar. 

Mas outras oportunidades virão… 



Entretanto o José Madureira queria saber pormenores e por mensagem lá lhe contei as peripécias. 

Como já passava das 23h e como queria despachar, fui buscar a PickUp e sozinho lá consegui 
carregar a porca.  

Fui buscar o José M. e como ele não tinha visto nada, dirigimo-nos á casa dos caçadores, onde 
estivemos um pouco e onde informámos o Augusto Pires e o Manuel Cardoso do sucedido. 
Voltámos novamente a Carnaxide, onde chegámos cerca das 1,30h da madrugada. 

Esta foi uma noite cheia de peripécias, pelo menos para mim. 

Tenho pena, mas por várias razões acabámos por não tirar fotos ao animal. 

No dia seguinte, quis foi rapidamente, desmanchar o animal para a carne não se estragar. 

O material utilizado foi: 

- Besta Striker 380-  com 165 libras e 380 fps ibo 

- Virotão Octane 20” c/ Ponta de caça mecânica GrimReapper 125 grains 

 

Cacem Bem…Se puderem. 


