
 
Cabras Assilvestradas 
 
Como tinha prometido voltei de novo com mais 
um relato de caça. 
Recuando 3anos no tempo, ou seja, o tempo 
exacto em que ocorreu esta tarefa difícil à qual 
chamamos de caça. 
Num passeio pelo campo, vim a descobrir num 
local completamente isolado, se não estou em 
erro, 7cabritas. Mas estas eram diferentes das 
que estamos habituados a ver pelo campo, as 
quais por vezes chamamos e até vêem ter 
connosco. 
Para que percebam melhor, tudo começou com 3 
cabritas que se perderam ou fugiram ao seu 
dono, e passaram a viver em matos isolados e 
serrados. Por sua vez estas tiveram crias porque 1 dessas 3 era um… bode!  
Como podem imaginar, animais a viver nestas condições tornam-se completamente 
selvagens, até porque 4 delas talvez nunca tivessem visto o ser humano. Posso até 
adiantar, mais difíceis de cobrar que um javali. 
Depois de as ter descoberto e ver por várias vezes a mais de 100mts de distância, 
comecei a pensar - a carne de cabrito novo é óptima e é criado em cativeiro, então a 
carne destes ainda deve ser melhor, visto que a alimentação é da melhor e se 
tornaram selvagens.  
Confesso que tentei inúmeras vezes cobrar uma das mais novas. Desde aproximação de 
todas as formas e feitios onde nunca conseguia chegar mais próximo que os 80 mts, a 
esperas onde elas nunca entravam próximo de mim. Os animais tinham um olfacto que 
era uma coisa fora de série. O que me levou a desistir visto que nunca me deixavam 
chegar próximo.  
Mas numa noite de copos entre amigos onde decidíamos fazer um almoço, como já era 
habitual nos fins-de-semana, e visto que a arca frigorífica estava vazia, lembrou-me 
da dita cabrita. Mas deixei logo em pratos limpos - se a cobrarmos temos almoço, caso 
contrário temos de comprar alguma coisa. Tudo alinhou, bem esta gente do Alentejo é 
danada para estas coisas de grandes almoços, não é pela caça mas sim pela comida. No 
dia seguinte, toca de se juntar o pessoal bem cedo para tomar café e combinar o 
plano; éramos 8.  
Graças há existência do Google Earth, tirei o mapa do local e meti o plano na mesa, que 
era o seguinte: eu ficar num local por onde elas tinham o hábito de fugir e eles iriam 
entrar lentamente em círculo de forma a enxotar para o meu lado sem as deixar com 
qualquer hipótese de fugir para outro lado.  
E assim foi. Tudo correu como planeado, menos a parte onde elas vinham a correr para 
o meu lado a grande velocidade. Sempre imaginei que viessem devagar como 



costumavam fazer. Confesso que até tremi ao pensar na hipótese de falhar, pois iria 
ser gozado a tempo inteiro. Quase que nem me lembro dos pormenores, só tenho em 
mente que elas passarem a cerca de 17 mts em grande velocidade e eu com a minha 
besta excalibur 175lbs a acompanhar a última que ia dentro do pino, e disparei. Foge 
falhei! Vi o virotão ficar no chão.  
Mas quando olhei para elas a fugir reparei que levava uma pele branca ao cimo duma 
anca, e foi ficando para trás até cair. Acertei numa nádega, quase a ia falhando devido 
a ter dado muito pouco desconto no disparo. Mas apenas andou 20 mts e teve morte 
instantânea. 

 
O que deu para ter um belo almoço de várias horas e uns copos a mais… 
 
Sérgio Ramalho 


