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S A F A R I

Safari em marromeu
Mede a caçada…  

“Meet die jag, nie die horings!”
Ali estava eu uma vez mais em África,  

com a minha .375H&H apoiada nas varas,  
num dos grandes momentos daquela caçada.  

“Tenta encontrar uma trajetória limpa, por entre  
o mato…” – sussurrava-me o Quinton ao ouvido. 
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A
pesar de provavelmente ser um dos 
tiros mais difíceis que já fiz, desta vez 
não era um elefante, um búfalo ou um 
leopardo, também não era um grande 

antílope a mais de trezentos metros. era uma 
preciosidade, um pequenino suni, a menos de 
trinta metros…
de manhã tínhamos caçado um Búfalo nos 
pântanos e no regresso ao acampamento, 
quase ao fim da tarde, o Quinton, enquanto 
conduzia, tinha visto o suni a correr no meio da 
floresta. saímos do jipe mais à frente e muito, 
muito, devagar, aproximámo-nos do sítio onde 
imaginávamos que o bicho poderia estar. 
ao contrário doutros pequenos antílopes, que 
também vivem no meio da floresta, e que é 
possível chamar emitindo um som nasalado, o 
suni não reage a esses chamamentos, é preciso 
procurá-lo, o que é extremamente difícil 
atendendo ao meio em que vive
Pé ante pé e sem fazer barulho, com o chão 
coberto de folhas e galhos, fomos parando, 
escutando, espreitando, procurando entre as 
sombras e as folhas uma diferença na cor, um 
movimento ou o abanar de uma cauda, que 
denunciasse este pequenino antílope, no 

emaranhado típico da floresta costeira de 
Moçambique. até que os olhos treinados do 
nosso pisteiro, o domingos, descobriram um 
dos bichos mais extraordinários do continente 
negro. o suni apesar de ser muito pequenino 
tem uns cornos muito compridos. relativamen-
te ao seu tamanho é o antílope com os maiores 
cornos de todos, e este era sem dúvida um 
excelente troféu. 
o suor fazia-me arder os olhos, enquanto 
procurava através da mira, um “túnel” por entre 
o mato, livre de folhas, ramos e troncos, por 
onde a bala passaria. não, desta vez não eram 
apenas alguns ramos de um arbusto que 
escondia o animal, desta vez tinha ramos e 
troncos desde onde eu estava até ao antílope. a 
bala era sólida, para não estragar a pele do 
troféu e para não sofrer desvios indesejados, 
caso tocasse num dos obstáculos, que ainda 
assim tentava evitar a todo o custo. o abanar 
nervoso da cauda, significava que o antílope 
estava inquieto e prestes a fugir, um ligeiro 
movimento colocou-o no sítio onde eu o queria 
e o tiro partiu certeiro. 
o suni pertence aos “dez Pequeninos”, o grupo 
de dez dos antílopes mais pequenos de África 

que também inclui o duiker comum, o steen-
bok, o Klipspringer, o grysbok do cabo o sharpe 
grysbok, o oribi, o dik-dik, o duiker azul e o 
duiker Vermelho. 

Um Oribi nOs tandUs
a coutada 10, é um dos poucos lugares no 
mundo, onde podemos caçar cinco antílopes 
deste grupo e quatro deles eram o “grande” 
objetivo deste safari. dois dias antes, tínhamos 
começado por procurar um oribi nos famosos 
tandus de Marromeu (imagem de abertura do 
artigo).
este antílope parece-se muito ao steenbok mas 
é mais pálido, cor de areia, e as orelhas são 
mais pequenas. a forma de  os caçar também é 
muito parecida, preferem zonas limpas, ainda 
que por vezes com erva alta.
Por serem extremamente territoriais, fomos 
procurando em áreas onde o Quinton tinha visto 
bons troféus nas semanas anteriores. não foi 
difícil descobrir alguns deles, a dificuldade 
estava na distância que não ajudava na sua 
avaliação, as pontas dos cornos têm que 
ultrapassar a altura das orelhas. o facto de os 

cornos serem finos e haver muita erva, tornou a 
tarefa mais complicada do que parecia. a outra 
parte custosa desta caçada foram as aproxima-
ções, por duas ou três vezes viram-nos e 
fugiram numa correria desenfreada, mais 
voando que correndo, completamente estica-
dos, parecendo que nem tocavam a erva 
amarelada. 
Felizmente as belas planícies de Marromeu 
estão salpicadas de palmeiras, o que acabou 
por nos permitir manter encobertos até cerca 
de duzentos metros de um bonito oribi. depois 
foi aproveitar a oportunidade e fazer um tiro a 
essa distância, a um bicho com menos de vinte 
quilos. Mas os deuses da caça estavam comigo 
e o oribi caiu redondo.

Os dOis dUikers
Um dos aliciantes da caça dos “dez Pequeni-
nos” é a variedade de métodos que temos que 
utilizar, atendendo aos diferentes habitats e 
comportamentos das várias espécies. o duiker 
Vermelho e o duiker azul, podem ser “chama-
dos”, emitindo um “miado” nasalado, o que 
torna esta caçada muito especial.

S A F A R I

	O	Suni	relativamente	ao	seu	tamanho	é	o	antílope	com	os	maiores	cornos	de	todos,	
	 e	este	era	sem	dúvida	um	excelente	troféu.

	À	procura	de	um	Oribi	nos	famosos	tandus	de	Marromeu.
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a densidade de duikers Vermelhos na coutada 
10 é impressionante, quase sempre que atraves-
samos uma zona de floresta acabamos por ver 
uma “pincelada” avermelhada a esgueirar-se 
pelo meio da folhagem, como um dardo. 
trata-se do mais “robusto” dos duikers, talvez 
até seja um pouco desproporcionado. tanto os 
machos como as fêmeas têm cornos, para 
identificarmos os machos devemos tentar ver o 
escroto, também muito desproporcionado, 
demasiado grande para um animal tão peque-
no. Felizmente os duikers Vermelhos reagem 
muito bem ao “chamamento”, ou então tanto o 
domingos como o Quinton sabiam fazê-lo 
muito bem. a caçada começava pela escolha 
de um sítio no meio da floresta, que oferecesse 
alguma visibilidade. escondíamo-nos e ficáva-
mos imóveis enquanto os meus companheiros 
os chamavam, comigo sempre pronto para 
atirar. 
a caçada destes duendes da floresta exige 
paciência e perseverança, sobretudo se procu-
ramos bons troféus. Foram vários os duikers 
que chamámos, mas ou eram fêmeas ou 

machos jovens, até que apareceu aquele, maior 
que os outros, com os cornos bem visíveis e 
com o tal escroto que não deixava dúvidas. 
o duiker não estava muito tapado mas viu-nos 
e preparava-se para fugir, apontei bem à zona 
do coração e disparei. a reação do bicho ao tiro 
foi um grande salto seguido duma fuga rápida. 
Pensei que o tinha errado por baixo, mas assim 
que fomos ao sítio onde estava encontrámos 
muito sangue, não tinha falhado.
seguir o rasto foi fácil e pensei que encontraría-
mos o duiker morto a poucos metros, Qual foi o 
meu espanto quando só o encontrámos a mais 
de cinquenta metros, apesar de ter o coração 
desfeito. Mais impressionante foi dar-nos conta 
que na sua fuga foi sempre evitando ramos e 
obstáculos. Um animal em estado de alerta, 
independentemente do seu tamanho, tem 
reações incríveis ao tiro, a mensagem da fuga 
permanece no cérebro durante alguns segun-
dos. o duiker azul é menos abundante e é o 
mais pequeno dos “dez Pequeninos”. o seu tom 
é acinzentado, por isso é muito difícil vê-lo nas 
sombras da floresta. o método de caça é o 
mesmo, e quando chamamos os duikers tanto 

arma, mUnições e ótica

Qualquer calibre serve para caçar os “Dez Pequeninos”, 
alguns até se podem caçar com uma caçadeira, que no 
entanto muitas vezes fere o animal sem que seja possível 
seguir um rasto. Por essa razão, muitos caçadores profissio-
nais já não permitem a caça a estes antílopes com este tipo 
de arma.
Fiz este Safari com a minha .375 H&H, aquele que 
para mim é o calibre mais indicado para caçar os antílopes 
mais pequeninos do mundo, não por necessitarmos de um 
grande poder letal, mas porque se utilizarmos uma bala 
sólida não estragamos a pele, ou se caçarmos em matos 
fechados e tivermos o azar da bala tocar nalgum ramo não 
sofrerá grandes desvios. O Quinton Diedericks, o caçador 
profissional com quem cacei e que tem uma enorme expe-
riência nestas coisas, também partilha desta opinião.
A mira telescópica que usei foi uma Leupold VX6 2-12X42, 
com retículo iluminado e torre balística CDS.
 Trata-se de uma mira muito versátil em termos de aumen-
tos, tanto me permite atirar a distâncias de várias centenas 
de metros, como a poucos metros com um grande campo 
de visão. 
Esta mira tem muita luminosidade o que pode ser necessário 
em condições de penumbra no meio da floresta, o retículo 
iluminado também é muito útil nestas condições. 
A torre balística, específica para a bala que utilizamos, 
é uma grande ajuda para fazermos um tiro preciso a 
um alvo muito pequeno a grandes distâncias, como aconte-
ceu com o Oribi. Se tivermos o alvo a duas ou três dezenas 
de metros no meio da floresta, como sucedeu com o Suni 
e os Duikers, devemos ter o cuidado de selecionar uma 
distância  de 200 metros. Pode parecer uma contradição, 
mas desta forma a primeira vez que a bala na sua trajetória 
cruza a linha de vista, (o primeiro zero), será a uma distância 
mais curta, (cerca de 20 metros).

	O	Suni	apesar	de	ser	muito	pequenino	tem	uns	cornos	muito	compridos,	e	este	era	um	excelente	troféu.	
	Podia	ver-lhe	os	cornos,	o	que	com	o	Duiker	
Azul	é	a	certeza	de	que	se	trata	de	um	macho	

	 e	de	um	bom	troféu.
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metros. Podia ver-lhe os cornos, o que com o 
duiker azul é a certeza de que se trata de um 
macho e de um bom troféu. com o Quinton a 
dizer-me para atirar porque era uma beleza, não 
perdi tempo e cobrei o mais pequeno dos 
antílopes que cacei ao fim de vinte e três safaris 
em África.
a caçada dos “dez Pequeninos” nunca exercerá 
o mesmo fascínio dos “cinco grandes” ou 
doutros animais mais conhecidos, na maior 
parte dos caçadores. no entanto, não deixam 
de ser surpreendentes as reações de grande 
satisfação, mesmo dos caçadores mais experi-
mentados. o meu amigo Pedro Vitorino, que me 
acompanhou nesta caçada para a filmar, 
dizia-me no fim – ”joão, de todas as caçadas 
que fiz em África, esta foi a mais interessante!”
Um velho ditado de caçadores boers diz: -“Meet 
die jag, nie die horings!”, Mede a caçada, não os 
cornos… Para mim, esta foi uma grande caçada!
Boas caçadas! a

dedicatória
Às vezes perguntam-me qual foi o meu melhor Safari, 
muitos foram bons e por isso não sei responder.  
Mas alguns deixaram-me grandes memórias, nem sempre 
pelos troféus cobrados, nalgumas dessas caçadas isso 
nem aconteceu, mas essas boas memórias têm sempre 
três coisas em comum. O esforço, que valoriza o que 
quer que façamos na vida. O lugar, se nos sentirmos em 
casa e se tiver caça o resto vem com o esforço e com um 
bocadinho de sorte. Finalmente, a companhia, se sentimos 
que somos parte duma boa equipa as coisas correm sem-
pre bem. Por tudo isto, este Safari foi dos que me deixou 
grandes memórias.

podem aparecer vermelhos ou azuis. o chama-
mento emita um duiker ferido e por isso 
também podem aparecer aves de rapina, 
Babuínos ou mesmo um Leopardo ou um Leão. 
não tivemos encontros com felinos, mas os 
macacos e os pássaros apareceram várias 
vezes nas árvores mais próximas, rapidamente 
nos descobriam e começavam numa grande 
algazarra, gorando os nossos esforços. 
Finalmente, após várias tentativas frustradas, 
apareceu a correr um pequeno “corisco” 
acinzentado, que parou a menos de vinte 
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	Ao	Quinton,	ao	Domingos	e	ao	Pedro,		
grandes	companheiros	e	grandes	caçadores


