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Primeira Espera
Relato da minha primeira espera
nocturna ao Javali com Besta.

Kiko Garcia

Equipamento
Besta

EZ
Guilhotine185#/400fps

Mira

Bushnell 3-12x56

Virotão

Ponta

HoriZone, “Zarrow
After Shock”
Ponta Caça Maior
RAGE 2″ 125gr

O início
\

Adquiri a minha besta no passado dia 26 Novembro na
loja ProFlecha, onde depois de troca de ideias com o Sr.
Augusto Pires (proprietário da loja) decidi o que comprar,
tendo em conta o tipo de utilização que lhe queria dar. Desde
então que tenho dado uns tiros num alvo/saco de tiro feito por
mim mas o principal objectivo seria a caça grossa, em esperas e
aproximação.
No passado dia 10 de Janeiro, depois de falar com
amigos mais entendidos e experientes na materia, decidi criar o
meu próprio cevadouro. O local escolhido teve em conta vários
factores, como exemplo: haver marcas de porcos passarem por
ali; não haver muito mato na zona (para facilitar na procura
dos animais feridos e/ou abatidos); estar perto de uma reserva
de água; entre muitas outras.

Primeira grande emoção com a besta ao afinar a mira consegui um tiro mesmo no
centro do alvo/saco de tiro
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Os dados (fotográficos) que tinha do cevadouro apontavam para que a entrada dos porcos de uma
maneira geral era muito tarde, entre as 2h00 e as 4h00, e pontualmente entre as 20h00 e as 22h00.
Dados recolhidos desde que criei o cevadouro.

A espera

Chegou o dia de ir fazer a tão desejada espera e que por tantas vezes já tinha sido adiada por não
me conseguir despachar cedo o suficiente para lá chegar a horas. Estacionei o carro mochila e besta às
costas e lá fui eu num misto de emoções. Em êxtase por o ir fazer e nervoso por não saber bem no que me
ia meter, porque na teoria é tudo muito claro mas no terreno tudo muda, perceber como estava o vento, se
estava a dar uma “volta” suficientemente grande para não passar junto do cevadouro nem nas veredas.
Às 18h00 estava no palanque com o estendal todo arrrumado. Meto a besta à cara e reparo logo,
desde que tinha afinado a mira (uma semana antes), deixei o retículo luminoso da mira ligado…já não vai
ser a mesma coisa mas não é por isso que me vou embora. Começou a cair a noite e volto a testar o
reticulo

luminoso

–“ainda

tem

um

restinho

de

carga,

menos

mau.”

As horas foram passando e a temperatura a baixar, ás 21h20 encostei a besta ali de lado e comecei
a preparar as coisas para me ir embora. Passados poucos minutos olho em
frente e vejo um porco a entrar, os batimentos cardiacos dispararam logo.
Estava mal sentado e sem a besta, tentei apanha-la sem fazer movimentos
bruscos e sem barulho mas dei um toque na árvore, o que deixou o porco
um pouco desconfiado mas voltou a meter os olhos no chão e eu os meus
na mira. Ligo o retículo, tiro a patilha de segurança, e tento perceber se

Momentos antes do tiro

vem mais algum atrás dele. Não podia perder a oportunidade de atirar,
pois poderia ser um bom porco. Ao contrário de mim, o porco estava bem calmo, aproveitei que tinha boa
mira sobre ele e atirei. Assim que dei o tiro o porco arrancou “a fundo” na direcção pela qual tinha
entrado, ouvi tropeçar uma vez e pouco depois um segundo barulho como se tivesse passado ou caido em
água. Logo de seguida silêncio.
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Estava em altas, mas ainda sem saber muito bem o que tinha acontecido, sabia que tinha acertado
e que o último barulho que tinha ouvido não era muito longe. Pouso a besta e agarro nos binóculos para
tentar perceber onde está amagado. Sabia que estava ferido e não tinha ido para muito longe ,tinha que
estar por ali, mas para o lado onde fugiu não tinha visão quase nenhuma por causa dos ramos da árvore
onde eu estava.
Envio uma mensagem para o grupo dos amigos que me têm ajudado com dicas e conhecimentos.
–“Atirei num…”
Segui as instruções deles e aguentei ali cerca de 20 minutos até que fui ver se havia sangue no sítio
do tiro e se o virotão estava por ali. Sangue havia mas o virotão nem sinal -“Foi o porco que carregou
com ele.” Voltei para o palanque e foi aqui que atingi o ponto máximo de adrenalina, tinha acertado num
bom porco, logo na primeira vez que fazia uma espera. A felicidade e adrenalina eram tanta que até me
vieram as lágrimas aos olhos.
Estava na hora de chamar os reforços para me ajudarem no resto do processo, que não sabia como
era. Aguardei que os meus amigos chegassem (com o ferro ;) just in case) para irmos pistar o porco. O
rasto de sangue era bem visivel, pouco metros andámos até encontrar parte do virotão, a ponta ficou lá
dentro. Pouco depois estavamos a ver o porco, já morto. Podémos confirmar: tinha mesmo acertado; era
um macho com cerca de 70Kg; infelizmente com uma das navalhas partida.
Falávamos que o porco tinha andado cerca de 200m até cair mas pude confirmar que nem chegou
aos 100m.

Do tiro à queda final

Marcas da derrapagem final
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Achei impressionante na entrada ter partido duas costelas

Obrigado a todos os que tornaram isto possível.
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