
Fim-de-semana de lua no Alentejo 
 
Este foi um fim-de-semana em que “quase” tudo o vento levou, e bem molhado também. Contámos com a companhia 
agradável do Hélder Bento, do Tiago e família e pela primeira vez do José Cunha. Devo dizer que foi um grupo bem 
engraçado e passou-se muito bem. 
 

 
 
Apesar do mau tempo (e por culpa dele) tivemos algumas peripécias divertidas que passo a relatar. 
 
A espera de sexta-feira, dia 26 Fevereiro 2010 
 
Alertados para o facto dos javalis se começarem a movimentar muito cedo nestes dias, o Tiago e o Hélder arrancaram 
para os seus locais perto das 17h. 
O Tiago foi para o palanque da Boavista, o Hélder para um palanque na ponta norte da herdade. O José Cunha chegou 
um pouco mais tarde e foi para o palanque dos Eucaliptos já perto das 19h.  
Às 18h25 recebo um SMS do Hélder dizendo “passou aqui um javali enorme mas não parou”. Fiquei curioso para saber 
mais detalhes. Fartamo-nos depois de rir com eles. 
O Tiago e o José não ouviram nada digno de relato mas a história do Hélder, que fizemos questão de repetir varias 
vezes ao jantar, foi deliciosa! 
Como disse, chegou bem cedo ao palanque. Colocou a cadeira por baixo dele, no chão, de forma a estar abrigado do 
vento e chuva. Pousou a besta e “por ser ainda cedo” (!!!) decidiu esperar um pouco mais antes de se preparar para a 
acção. 
É neste preciso momento de relaxamento, concentração e meditação... que ouve um pequeno ruído que desperta a sua 
atenção. A cerca de 20m, bem á frente do cevadouro está um javali enorme a passar. Segundo disse, demorou alguns 
segundos a percorrer os cerca de 20 ou 30 metros em que esteve visível.  
O Hélder, desde hoje sócio honorário da Associação para a Defesa dos Javalis Alentejanos, nada pode fazer senão 
olhar maravilhado (entenda-se incrédulo) para o javali. 
 
O dia de Sábado 
 
Começou com muito vento e chuva, como se fizesse alguma falta mais água no Alentejo! O José Cunha madrugou e 
aproveitou para ir dar uma volta pela herdade. Chegou, alguns quilómetros depois, verdadeiramente satisfeito com o 
que viu. Bastantes coelhos e uma paisagem linda. Pela sua cara sei que se divertiu. 
Perto das 11h fui fazer o cevadouro “solar das raposas” onde está a câmara fotográfica. É uma bela caminhada com 
um saco com 20 kg de milho às costas mas faço-a em passo acelerado. Combinamos ir dar uma volta pela herdade 
para a mostrar ao José Cunha e estou também ansioso por ver se tem fotografias com qualidade para poder partilhar 
convosco.  
O cevadouro está desfeito mas ainda tem milho. A câmara mostra 137 fotos tiradas. Será que disparou alguma vez o 
flash? Será que está tudo preto? Que stress... 



Em casa verificamos que as fotos de noite, no dia 24 à uma da manhã estão imperceptíveis, mas mais á frente, no dia 
25 e 26 temos uma maravilhosa surpresa. Mais de cem fotos de 2 varas de javalis a atacar o cevadouro, entre as 15 e 
as 18h. Em pleno dia! Vou partilhar algumas dessas fotos convosco. 
 

Ó pra eles Conseguem descobrir a perdiz? 
 
Retirei a câmara para tentarmos descobrir porque o flash dispara com tão pouca intensidade.  
 
A volta á herdade começou bem. Mostramos alguns locais, os que estavam acessíveis ao jipe do Hélder. Apesar de ser 
uma grande máquina, a herdade está de tal forma alagada que todo o cuidado é pouco. E mostrou ser pouco mesmo... 
foi tal o atascanço que não resisti a algumas fotos. Depois de várias horas de árduo trabalho e muitos kg de lama 
enfiados nas botas... lá saiu... puxado por um tractor!  
 

Palavras para quê? É um belo dum atascanço! 
 
 
Tínhamos combinado ir cedo para as esperas pois as fotos provam que “eles” começam a movimentar-se bem cedo. 
Claro está que ficamos apenas pela intenção. Começamos a almoçar perto das 16h00. Ir cedo... fica a próxima. 
 
O José não pode ficar para a espera mas prometeu voltar em breve. 
 



A espera de Sábado 
 
Fui com o Tiago para dois locais relativamente perto um do outro. Foi uma fezada que tive e queria bastante que o 
Tiago tivesse melhor sorte que na véspera. 
Deixo o Tiago no seu local e quando chego perto do cevadouro vejo que foi novamente mexido. Larguei milho perto das 
11h e entre essa hora e as 17h os javalis limparam tudo. Fotos, nada. Retirei a máquina por causa do flash! Fiquei 
danado. Sento-me e preparo-me de imediato.  
Estive duas horas a ouvir javalis a roncar a menos de 30m á minha esquerda, bem dentro do mato. Não saíram dali, 
não se movimentaram nem para cima nem para baixo. Foram 2 horas de besta na mão á espera deles. Vou-me 
embora frustrado. 
O Tiago nada ouviu. Apenas chuva e imenso vento. O mesmo aconteceu ao Hélder. O Abel ouviu ao longe mas a 
bicharada com o mau tempo não se movimentou tanto. Eles também se protegem do vento e da chuva mantendo-se 
em locais protegidos do vento e onde o mato é mais denso. 
 
Jantamos, rimo-nos novamente com as aventuras do Hélder... Tirámos o fim-de-semana para brincar com ele. Ele 
encaixa bem as brincadeiras e o ambiente esteve bem engraçado.  
 
O Tiago e o Hélder decidem ir fazer o 2º turno. O Hélder diz que vai tentar apanhar o javali que ontem deixou passar á 
sua frente e o Tiago só não vai para a zona dos eucaliptos porque eu lhe disse que “fazias melhor ir para onde 
estiveste antes do jantar”. Aprendi mais uma lição. Ele estava com fé nesse local e não o devia ter influenciado, apesar 
de o ter feito com a maior das boas vontades. 
 
Fui-me deitar cedo pois o meu actual estado de saúde não me permite grandes aventuras. Já não me cruzei com o 
Tiago ou Hélder. 
 
O Domingo 
 
Que contraste! O dia começou cheio de sol como um autêntico dia de Primavera.  
Saímos cedo para ir dar uma volta aos cevadouros e descobrimos que o local para onde o Tiago queria ir de 
madrugada, que não tinha sido mexido durante uma semana inteira... foi totalmente “lavrado” e o cevadouro, dos 30 kg 
que lá tínhamos largado, nem um grão de milho tem. 
Este foi o local onde o José Cunha tinha estado na noite de sexta e para onde o Tiago tinha querido ir antes de eu o 
fazer mudar de ideias. Como me pesa a consciência!!! Desculpa Tiago... 
 
Os cevadouros foram todos mexidos. Dos 160kg de milho deverão ter sobrado, talvez, cerca de 40 ou 50.  
 
Espero ter transmitido parte da alegria com que passamos este fim-de-semana. 
Divirtam-se com as fotos. 
Todas as fotos estão, como de costume, num ficheiro à parte. 
 
Um abraço e até breve 
 
Paulo Ferreira 
 
 
 
 


