
Olá pessoal, 

Regressámos ontem ao final da manhã de mais um Fim-de-Semana de Esperas na ZCT 
do Alandroal, o Hélder Bento, José Sayanda, Paulo Vilela e eu. 

Na noite de 6ª todos ouvimos javalis – andam numa azáfama por causa da bolota – 
incluindo o Paulo Duran (Couteiro) que viu 3 a descer do “solar das raposas” em 
direcção à estrada da lagoa e eu, que tive um “porcão” enorme, 100kg ou mais, a ladear 
a várzea da Boavista junto à orla da mata, pelo meu lado esquerdo, a 25 metros – como 
eu estava no meio da várzea debaixo de uma azinheira virado para nordeste e sou 
canhoto, não pude atirar…! 15 minutos depois ouço 2 tiros rápidos de carabina a 300 ou 
400m de mim – calculo que tenha sido na lagoa da “associativa” vizinha – e penso: lá se 
foi o meu porcão… 

Na dúvida, viro a cadeira para sudoeste e 10 minutos depois vejo um javali a cruzar a 
várzea no sentido N a cerca de 50/60 metros – não dá para ver se era o mesmo mas fico 
esperançado que sim e que se mantenha na nossa herdade – mais 10 minutos e mais 2 
tiros de carabina…parece que os nossos “rivais” da “associativa” não têm grande 
pontaria (ou então cobraram 2…!?) – pelo sim pelo não mantenho-me virado para 
sudoeste; passam 30 ou 40 minutos, eu estou quase a passar pelas brasas e “acordo” 
com passos leves à minha esquerda, dentro da mata mas desta vez a nordeste, ou seja, 
novamente à minha esquerda – raios, não acerto uma – como estou muito exposto não 
me mexo durante uns bons 10 minutos, sempre a ouvir pequenos ruídos, mas a 
impaciência é mais forte e, muito devagarinho começo a levantar-me para rodar e poder 
atirar…nada feito, logo que estou em posição deixo de ouvir o que quer que seja – 
devem ter-me topado e foram à vida deles… 

 
Palanque da charca das rãs 

Na noite de Sábado o Paulo Vilela faz uma “directa” e lá para as 4hrs da manhã começa 
a ouvir um Javali a tentar “entrar” no cevadouro da lagoa das rãs – ao fim de meia hora 
ou mais aparece um bezerro grande a correr e afasta o porco…azar, fica para a próxima. 



Resumindo, javalis abatidos não houve e o único que “fez o gosto ao dedo” foi o Paulo 
Vilela que, na manhã de Sábado, deu uma volta nos Botelhos e ainda cobrou um Coelho 
(c/mixomatose), uma Perdiz (selvagem) e uma Lebre. 

O Hélder, o José Sayanda e eu repusemos os cevadouros da Boavista (5) e também o 
das “banheiras” no Sábado de manhã e o Paulo Duran repôs os outros 4 (“eucaliptos”, 
Lagoa e os 2 do Marco). 

Já há poucos Coelhos (parece-me que as doenças contribuíram para a redução dos 
efectivos…) e ouvem-se/vêem-se poucas raposas; embora tenho chovido pouco já se vê 
muita área remexida pelos javalis, principalmente junto aos caminhos. 

Relato de Augusto Pires 


