
Alentejo 2010/01/23 e 24 
 
Neste Fim-de-Semana de Lua Cheia, nas noites de 22 e 23, fomos cinco arqueiros-
caçadores à "nossa" ZCT no Alentejo, Chegámos na sexta-feira por volta das 
16:30hrs, mesmo a tempo de trocar de vestuário e calçar uma boas botas, pois água 
agora é que não falta por aquelas bandas.  
Antes das 17:30hrs já estávamos todos mudos e quedos nas nossas cadeiras, 
aguardando os nossos bons amigos e entre as 22:00hrs e as 23:00hrs já tínhamos 
todos regressado ao monte, onde nos aguardavam umas belas costeletas do cachaço 
grelhadas no carvão, acompanhadas por batata frita, arroz e salada - para não falar do 
tinto, branco, cerveja e ice tea para todos os gostos... 
 
Resultados da 1ª. noite:  
Começando pelos mais novos, o Gonçalo "viu" (pelo canto do olho) um porco médio que 
lhe passou pelas costas, silenciosamente, no meio da várzeas da Boavista, pelas 
18:30hrs - não deu para atirar pois o javali ia apressado e ele estava virado para 
Sul...fica para a próxima - já é o 2º ou o 3º que o Gonçalo vê e não atira...será timidez 
? 
O João Gutierrez teve dois "bons"(?!) Javalis a passarem-lhe à frente, muito 
encobertos pela vegetação, que rapidamente cruzaram a linha de água e a "estrada" e 
desapareceram monte acima - ele estava sentado na cadeira de lado para a estrada, no 
enfiamento do palanque dos Eucaliptos a meio caminho da Lagoa das Rãs - também não 
teve oportunidade de disparar... 
Paulo António: não viu nem ouviu nada desta vez...(nem o "macaco" ScentLock o 
"salvou") 
Helder Bento: não me lembro mas parece-me que só os ouviu e ao longe... 
Eu: fiquei atrás do muro a Este da lagoa de cima, logo abaixo da eira e ouvi-os passar a 
cerca de 40 ou 50m à minha frente, eram pr’aí 19:00hrs - ouvi uns ruidinhos, muito ao 
de leve e só confirmei que eram "eles" porque um dos requinhos "ralhou" com um dos 
manos - logo a seguir deixei de os ouvir; aí uns 10 minutos depois passou à minha 
direita uma raposinha (minorca) mas só dei por ela já tarde pois estava quase deitado 
na minha cadeira de luxo, a olhar para as estrelas (ou para as nuvens, esteve quase 
sempre encoberto...). 
 
No Sábado trabalhou-se (o João forrou a Cabana nr. 1 - aproveito para informar que 
as duas cabanas já estão forradas, electrificadas e com um aquecedor em cada uma), 
treinou-se (tivemos a visita do Sérgio Ramalho e do Luís Pirra, grandes caçadores de 
Estremoz e Associados do 1gcabp, que re-instalaram o campo de treino por baixo do 
monte, em frente ao alpendre) e, como habitualmente, almoçou-se bem, para suportar 
as "agruras" da espera dessa noite. 
 
 
 



Resultados da 2ª noite:  
Gonçalo...népia. 
João Gutierrez...idem (foi o último a regressar mas mesmo assim...nada). 
Paulo António...nadinha. 
Helder Bento:foi para o marco (palanque) e por três vezes os porcos tentaram cruzar 
o terreno pelo cevadouro, mas de todas as vezes "arrependeram-se" e "desandaram" 
por detrás dele e pela direita...azar, ou te ouviram, ou te cheiraram, ou...  
Eu: tive um "close encounter" com um mocho que "picou" para apanhar o jantar na 
várzea à minha frente e decidiu aterrar na árvore debaixo da qual eu estava...ia 
chocando com a minha cabeça...atá senti o vento das asas...- porcos não vi nem ouvi 
nenhum nessa noite. 
O Paulo Duran, convalescente mas não desistente, "teve-os por todo o lado" (foi a 
frase que me enviou por SMS) mas também não teve oportunidade de tiro. 
 
No Domingo, manhã cedo, o Helder foi aos Tordos com o Abel e na volta apanharam o 
Paulo - na volta aos cevadouros saiu-lhes um porco grande (mais de 80kg garantiu o 
Abel) que fugiu mais de 50 metros pela estrada, sempre à frente do Jeep. 
Foi o que salvou o dia! 
 
Augusto 
 


