
Mais um fim de semana bem passado no Alandroal 
 
 
Esta semana tivemos um grupo de 7 caçadores e as coisas animaram logo na 6ª feira. 
 
A espera de 6ª feira 
 
Depois de um esforço colectivo para chegarmos todos a horas “decentes” (entenda-se ir ainda 
com luz para o local da espera), conseguimos efectivamente reunir as tropas perto das 16h45.  
Não fossem umas afinadelas de última hora às miras e talvez o jantar tivesse começado por umas 
febras de javalí na brasa! 
 
Depois de ir colocar o Zé, o Tiago e o Paulo nos seus locais, fui para o meu sítio habitual, onde 
posso ir mais tarde e vir mais cedo sem incomodar os outros caçadores. Já lá tive vários 
momentos cheios de adrenalina, tendo mesmo na última lua falhado um bom macho.  
Cheguei, também eu, já um pouco depois da hora ideal. Eram 17h30 e já estava a ficar muito 
escuro.   
 
Adoro a espera nas duas primeras horas após o por-do-sol. É quando os javalis começam a andar 
de um lado para o outro á procura de comida após um dia de descanço. Estou convencido que a 
possibilidade de os ouvirmos e vermos a essas horas é bastante grande e a experiência assim o 
confirma.  
Finalmente ás 19h30, quando já quase tinha perdido a esperança, ouço dois javalis “a ralhar” bem 
perto de mim, nas minhas costas, talvez a menos de 30m. Já tinha ouvido um pequeno ruido 
nessa direcção, mas nada parecido com um javali.  
Com a erva molhada eles conseguem deslocar-se praticamente sem fazer ruido. Principalmente 
se são apenas animais isolados. Quando são mais, 5 ou 6 (ou mais) geralmente fazem bastante 
barulho, talvez por se sentirem mais confiantes.  
Estou encostado a uma pequena azinheira pelo que mesmo que me vire não verei nada. Nem 
arrisco. O mais pequeno ruido poderá assustar os javalis. 
Infelizmente ouço-os a caminhar na direcção oposta. O vento estava bom, não fiz qualquer ruido... 
pura e simplesmente não lhes apeteceu passar por alí. Volto á casa cerca das 22h30. 
 
Começam a chegar os varios “esperistas”. Tinhamos combinado o regresso para a meia-noite, 
mas com a noite fria que estava e depois de um pico de adrenalina, apetece é voltar a casa e 
contar as aventuras. 
 
O Adamo, o Carlos e o Pedro que arrancaram juntos na mesma direcção por irem para locais na 
mesma linha, deram “de caras” com um grupo de javalis que se antecipou e chegou antes deles. 
Constataram da pior forma o que costumo dizer sobre a necessidade de se ir o mais cedo 
possivel para os palanques.  
Do mal o menos, desta vez tiveram a sorte de os ver. Sabe-se lá quantas vezes não espantamos 
os animais sem que nos apercebamos disso. Desta vez chegaram primeiro! Claro que os animais 
“não ficaram para o jantar”...  
O Tiago que esteve num palanque perto de uma das extremidades da herdade (E) chega tambem 
com a sua história para contar. Esteve durante algum tempo a ouvir os javalis a movimentar-se 
dentro da mancha, não muito longe dele, mas não chegaram a sair ao cevadouro. Seja como for 
isto foi o suficiente para o aquecer nesta noite fria.  
 
O Marco foi para o marco... geodésico, noutra das extremas da herdade (N/NW). É um excelente 
local e pouco utilizado. Ou por causa da subida ou porque quando sopra o vento frio é de dar 
cabo de qualquer um! 



Nada disto assustou o Marco que se fartou de os ouvir no meio das estevas, num pequeno vale 
mesmo á sua frente. Andaram de um lado para o outro mas não se mostraram. 
 
O Paulo Sousa também trouxe o que contar. Estiveram vários javalis a poucos metros dele, 
mesmo por baixo do seu palanque... não teve, apesar disso, oportunidade de tiro. E os animais lá 
se foram embora... 
 
O Zé não teve tanta sorte. Os javalis decidiram não o importunar e ele passou o seu tempo bem 
sossegado... 
 
Jantamos e tivemos “fados e guitarradas” até às 5h30 da manhã. Algumas agradáveis surpresas, 
com o Adamo e Tiago a tocar, o Zé e o Carlos deram um ar da sua graça a cantar, eu voltei a 
demonstrar porque motivo não enveredei pela cena artística. 
 
 
 
A Espera de Sábado 
 
Desta vez não vai ninguém chegar atrasado. Saimos todos á hora certa, mantendo, em principio 
os postos da véspera. 
 
Eu apanhei chuva e nada ouvi. Voltei para casa um pouco molhado perto das 22h00. Bebo uma 
imperial e preparo-me para começar a ouvir os relatos dos outros colegas. Esperemos que hoje 
seja ainda melhor do que ontem. 
 
O Marco chegou mais cedo da espera e já tinha ido embora quando eu cheguei. Um compromisso 
no Domingo de manhã impediu-o de fazer o “2º turno”.  
Ele voltou a ir para os lados do marco, mas desta vez foi mesmo até á extrema da herdade. Ficou 
bem perto da vedação que separa as duas herdades da zct.  
Constatou estar tudo “lavrado” mas não os ouviu. Cerca das 20h00 começa a fazer o caminho de 
volta a casa quando nota que do seu lado direito, dentro do mato mas não muito longe estão 
varios javalis a caminhar e a roncar. 
Imobiliza-se no caminho de acesso ao marco. Baixa-se e prepara-se para os interceptar. Estão 
cada vez mais perto e apercebe-se que vão cruzar o caminho mesmo á sua frente, a poucos 
metros. 
O primeiro a passar, em passo acelerado é uma femea bem composta, talvez de 90kg. De 
seguida dois outros animais, mais pequenos, estima que de cerca de 50kg. A fechar o pelotão 
mais 2 ou 3 javalis mais pequenos, na casa dos 20kg. 
Pela forma como eles cruzaram o caminho não lhe foi possivel disparar. Brincamos com ele 
dizendo que estava á espera do último... e quando se apercebeu que já tinha passado era tarde 
demais.  
Claro que não foi nada disto. É extremamente dificil disparar tão perto a animais em passo 
acelerado. Seja como for chegou a casa feliz e dando o seu tempo como bem empregue, quanto 
mais não fosse pela dose de adrenalina que recebeu! 
 
O Abel, que apostou na extrema norte da herdade, chegou a ouvir os javalis a passarem a 
vedação entre as herdades, mas não lhe deram o prazer de se mostrar. 
 
 
O Tiago afinal não foi para o mesmo local. Investiu na Rampa mas não ficou no palanque. Foi 
com uma cadeira mais para cima, entre estevas e giestas. 



Apareceram os javalis e andaram bem perto do cevadouro mas não se mostraram. Raios, ainda 
não foi desta! Combinamos que depois do jantar voltariamos a insistir. 
 
O Paulo resistiu mais um pouco, chegando um pouco mais tarde. Outra historia para contar! 
Também ele afinal decidiu ir para outro local. Um pouco mais longe que na véspera. Seria uma 
decisão acertada depois de na véspera ter tido javalis por baixo do palanque? Parece que afinal 
foi! 
A determinada altura apareceu um javali “vindo não se sabe de onde”. Parou no caminho mesmo 
em frente ao seu palanque, talvez a menos de 10m! Imobilizou-se num pequeno monte de milho 
que deixamos cair quando tivemos a fazer o cevadouro hoje de manhã. Cheirou o milho, olhou 
para o cevadouro que ainda estava a alguns metros... e arrancou!  
Segundo o Paulo: - “não deu tempo para disparar”. O javali demorou poucos segundos...  
 
O jantar foi “mais silencioso” pois “elas não matam mas moiem”, mas mesmo assim foi cheio de 
histórias e não faltaram motivos para brincarmos uns com os outros. 
 
O 2º turno de sábado 
 
1h30. Eu e o Tiago deixamos o bom ambiente na sala de jantar para irmos para o “trabalho”. Está 
frio e ameaça chover.  Mais tarde vim a saber que houve guitarradas e alta paródia, novamente 
até perto das 4h00!  
Depois de trocarmos algumas impressões decidimos ir para a várzea de baixo. A mim não me 
apetece muito andar e o Tiago tem um local em mente.  
 
Caminhamos em silêncio e separamo-nos. Fico perto dos eucaliptos mas vou buscar uma cadeira 
e coloco-a mais perto do caminho. O Tiago continua por mais cerca de 500m... pensava eu! 
50m depois de nos separarmos dá de caras com uma vara de javalis que se banqueteia com as 
bolotas debaixo das azinheiras que ladeiam o caminho. São barulhentos e brigam entre eles. O 
Tiago aproxima-se mas não o consegue fazer o suficiente para ter posição de tiro. Continua a 
perseguição por alguns metros, de forma silenciosa... até que os javalis se afastam para dentro da 
mancha. Perdeu-os definitivamente.  
Depois de voltar a colocar o coração no sítio, avança finalmente para o seu local escolhido. 
Avança mais 50m e ao se aproximar de um cevadouro que fica a meio da várzea, duas criaturas 
apanham o susto da noite! Um javali que se preparava para comer algum milho e o próprio Tiago, 
que não estava á espera. 
O javali grunhiu e fugiu a correr após dar um lindo salto... o Tiago também deve ter dado um 
salto!! 
 
Voltou para casa e passou de novo por mim. Contou-me a sua história ainda a quente... 
tresandava a adrenalina! 
 
Este foi mais um fim de semana cheio de emoções. Só faltou a tal pontinha de sorte que tem 
andado arredada. 
Contaram-se belas histórias, passaram-se bons momentos e levamos todos nós recordações e 
lições que certamente nos ajudarão a amadurecer, sobre todos os aspectos. 
 
Um abraço 
Paulo Ferreira   


