
Espera na Herdade da Pereira, Silves - fim de semana de 28 e 
29/11/2009

Sexta-feira, 27  –  À  hora  do  almoço  juntamos  as  tropas  que  vão  de  Lisboa 
(Augusto  Pires,  Hélder  Bento,  João,  Paulo  Vilela  e  eu)  rumo ao  Algarve.  Destino 
herdade da Pereira na serra de Monchique por trás de Silves.
Viagem sem história com ponto de encontro marcado na bomba de gasolina da Repsol 
da A22. Bebe-se um café e troca-se de roupa. Chega o Pedro Bento, o homem do 
grupo no Algarve e logo a seguir o Cláudio, que vem de Tavira. Novo compasso de 
espera em Silves onde se juntam o Álvaro Cardoso e o Júlio Santos, também do 
Algarve.
Companhia completa, toda a gente em roupa de combate, vamos para a serra. 15 
minutos até à entrada da herdade onde nos  espera o guarda,  sr.  Albino,  homem 
conhecedor da serra, dos seus bichos e hábitos.
Faz-se o sorteio e dão-se as recomendações da praxe. Calha-me o posto 6 e, como 
temos que ir na pick-up da herdade, fazem-se duas levas. Fico para a segunda, com o 
Hélder e com o Paulo. 
O meu posto fica num pequeno vale. Numa das encostas uma casa meio arruinada 
que serve de palanque aos caçadores de carabina. Na outra encosta o cevadouro, a 
nascente a estrada de serventia e a fechar o vale mais uma encosta com um pequeno 
bosque e mais casario em ruínas.
Como já passa das 17:00 e começa a escurecer, não tenho tempo para reconhecer o 
terreno. Desço a encosta e coloco-me atrás duma pequena azinheira virada para o 
cevadouro, a mais ou menos 25 metros. Flecha no arco, gatilho na corda, arco e eu 
apoiados na azinheira e estou pronto. Passa meia hora e ouço aquele tic tic que todos 
conhecemos. Pelo canto do olho, não me atrevo a mexer, vejo dois javalis a entrar 
pelas minhas costas, bichos de 30/35Kg, já não são farropos. Chegados a 4/5 metros 
de mim, um deles estaca perto do sítio por onde desci, dá duas bufadelas e afasta-se 
um par de metros. O outro fica parado à espera. Viro a cabeça em “ultra slow-motion” 
e ficamos a olhar uns para os outros. Isto dura 30 segundos no máximo. Passado esse 
tempo os dois pequenos ligam o turbo e desaparecem por onde vieram. Empatámos e 
eu levei uma carga valente de adrenalina.
Se eles me entram pelas costas estou mal posto, penso. Enquanto vejo as hipóteses 
de mudar ou não, começo a ouvir galhos a partir à minha direita. Se era o pai dos 
outros nunca se mostrou, mas o barulho durou mais de um quarto de hora. Decido 
mudar de sítio aproveitando as nuvens que começam a cobrir a lua e vou para trás de 
uma sobreira fora do acesso directo ao cevadouro e mais perto deste.  Começa a 
chover como o sr. Albino tinha previsto. Como já não usava o poncho há uns tempos, 
quando o abri o barulho deve ter-se ouvido até Portimão. Fim de espera, pensei eu. 
Não... deve haver um javali surdo na herdade pois por volta das nove da noite ouvi 
mais galhos a partir, desta vez mesmo em frente ao cevadouro. Nunca se mostrou e 
desandou passados dez minutos. Até me virem buscar às onze da noite, como tinha 
sido combinado, foi só chuva, pouca, e frio qb.
O resto da tropa viu porcos e veados (só se podem ver…). O Paulo assistiu ao namoro 
entre uma lebre e uma raposa, sem saber como acabou e o Álvaro atirou a um javali 
mas não sabe se o atingiu porque do javali nem rasto e a flecha nem vê-la.
A noite acabou com um caldo verde para aquecer e umas bifanas em pão de mistura 
que souberam muito bem. O pessoal do Algarve recolheu a casa, o João voltou para 
Lisboa, e o resto ala para o D. João II no Alvor. Ainda bem que já passava da meia 
noite  porque  três  índios  de  camuflado  e  um  todo  de  verde  e  com  um  lenço 



palestiniano  podiam ter  assustado  algum hóspede.  Duche  e  caminha  que  sábado 
também é dia. 
Sábado, 28 – Acordei cedo como de costume e, antes das 9, já com o pequeno 
almoço tomado e enquanto espero  pelos  dorminhocos,  dou uma volta  pelo  hotel. 
Quatro estrelas verdadeiras, pessoal muito simpático e longíssimo da praia! É preciso 
andar mais ou menos 50 metros desde a porta até pôr o pé na areia. 
O resto do pessoal desce antes das 10h, toma o pequeno almoço e vamos até Lagos 
ter com o Pedro Bento para conhecer o sítio onde vai ficar o campo de tiro do futuro 
Grupo  de  Arqueiros  e  Besteiros  do  Algarve.  Bom  sítio,  a  precisar  só  de  umas 
pequenas  alterações  do  ponto  de  vista  de  segurança  para  se  poder  praticar  a 
modalidade, assim haja vontade de ir para a frente com o projecto. 
Almoço de polvo à lagareiro, que estava de truz e, como tínhamos combinado ir mais 
cedo, às três e meia já estávamos a caminho. Chegámos à herdade e fomos recebidos 
pelo  sr.  Albino  e  pelo  sr.  Carlos  Correia,  Homem da  caça  e  que  encabeça  este 
projecto.  Dois  dedos de conversa sobre temas variados:  caça,  caça e caça.  O sr. 
Albino encontrou a flecha do Álvaro. Estava manchada com sangue pelo que o tiro foi 
bom, mas do javali nem rasto. 
Como somos só cinco e não se fez sorteio, fomos postos ao critério do sr. Albino. O 
primeiro a ser posto foi o Hélder, a seguir o Paulo Vilela, o Augusto, eu e o Pedro. 
Como me deram a escolher entre o cevadouro da véspera ou outro, opto por voltar ao 
mesmo, já que fiquei  com uma ideia  sobre o lugar.  Parámos para ir  buscar uma 
cadeira ao posto dos carabineiros, luxo que não tive na sexta-feira, e puseram-me 
mesmo à porta do cevadouro para não deixar nenhum cheiro pelo caminho. Apeio-me 
e vou para um sítio onde a vegetação faz uma reentrância. Vejo pelo telémetro que 
estou a 12,5m do cevadouro e escondido do que nele entrar. Piso bem o terreno à 
minha volta, ponho a cadeira como gosto, flecha e disparador no arco e pouso-o com 
o bipé no chão. Ainda não são cinco da tarde e estou instalado. Que a espera comece!
Por volta das cinco e meia ouço um barulho que vem da parte de cima do cevadouro, 
viro os olhos e vrumm, coelho a 200 à hora. Ainda espero que passe uma raposa 
atrás dele, mas nada. Devia ser só pressa. 
As coisas acalmam até mais ou menos às seis e meia um quarto para as sete. Pisar 
de paus por trás do cevadouro, é um bicho grande que vem aí. Dito e feito. Aparece 
um javali, preto, mal encarado, que sai do mato passa pelo cevadouro e vai à vida 
dele.
Pergunto-me se não será hora de ponta e toda a gente está atrasada. Nova acalmia 
até às oito e meia. Deve haver muita madeira no chão, porque há novamente alguma 
coisa a parti-la. Pego no arco devagarinho, ponho-o ao colo e aparecem dois javalis! 
Um - arraçado de bisonte, lindo, com um pêlo prateado - devia ter para cima dos 80 
kg. O outro, mais pequeno, pêlo mais escuro mas com bom aspecto. Deixo-os entrar 
no cevadouro e começarem a comer. Quando atacam as amêndoas, ponho o arco em 
posição e começo a abri-lo. De repente, catástrofe! O bipé que não tinha tirado do 
arco para não fazer barulho, bate na cadeira. Resultado: dois turbo javalis, um arco 
meio aberto e o dono do arco a rogar pragas em silêncio. Daí, até aparecer o Pedro na 
estrada nada. Noite acabada, mas pleno de adrenalina.
No cevadouro onde ficou, o Pedro acabou estatelado no chão com um susto enorme. 
Adormeceu e acordou com uma cerva a dar-lhe uma marradinha na cabeça. Questão 
de desacordo com o shampô que ele usa.
O Augusto passou a noite a ver as estrelas e foi o único que ficou em branco.
Vamos buscar o Paulo Vilela que tinha ficado à borda de uma charca e estava a deitar 
fumo! Durante a  noite  teve direito a ver  as  várias formas e feitios  de cervas  da 



herdade, 32 de todos os tamanhos e feitios que lhe passaram à frente. Mais dois 
bandos de patos...
Finalmente o Hélder, que nesta noite ganhou uma nova alcunha. Quando chegámos 
ao pé dele tinha um porquinho de 25/30 kg. Fazia parte de uma vara de seis ou sete 
que tiveram a triste ideia de ir nessa noite ao cevadouro. Como o javali tinha sido 
cobrado,  um tiro um pouco atrasado de tripa,  ganhou a faca que o Augusto e a 
Proflecha ofereceram. A juntar à do Alandroal é a segunda. Ficou o “papa facas”.
Quando começámos a descer a serra apareceu a última visão da noite, um senhor 
veado com uma cabeça muito composta a passear no meio da estrada. Quando levou 
com os  faróis  nem o  passo  acelerou.  Virou  para  a  barreira  ao  pé  da  estrada  e 
desapareceu calmamente.
Depois  disso  caiu  uma  carga  de  água  valente  e,  como não  tínhamos  avisado,  o 
restaurantezinho da noite anterior já estava fechado. Acabámos a noite na bomba de 
gasolina de Portimão, a comer hamburgers grelhados (ou era a fome, ou não eram 
nada maus), e a sermos olhados de lado, pergunto-me porquê.
No domingo regressámos a Lisboa pela estrada velha e vimos alguns bons bandos de 
torcazes que andam pelo Alentejo. 

José Eduardo Franco


