
Lua de Março 2010 
 
Depois do que aconteceu na lua de Fevereiro ao Helder Bento, que lhe passou um javali pela frente e ele com a besta 
desarmada por pensar que ainda era muito cedo, desta vez decidiu ir bem mais cedo. Ainda não eram 17h e já ele 
arrancava para o palanque da Boavista. 
Pouco passaria das 18h quando começa a ouvir ruidos suspeitos precisamente por tras do palanque. Rapidamente se 
apercebe que são varios javalis que se aproximam. “Será que vão ao cevadouro?” 
Não se pode mover pois corre o risco de ser visto ou ouvido. Resta aguardar que passem pelo palanque e se mostrem 
á sua frente. 
Assim acontece! São várias fêmeas com pelo menos duas criações. Consegue distinguir uns riscadinhos mais novos e 
outros com mais umas semanitas. Um deles brinca, estilo cãozinho, com um saco de plastico preto que por lá estava 
até que um dos seus irmãos, com cerca de 35 kg pára á sua frente, a cerca de 20m, e olha-o bem de frente! 
Foi a ultima coisa que viu! Ficou no sitio com um disparo certeiro da sua Excalibur 200 Lbs. Como o animal estava 
mesmo de frente, e antes que fugisse, disparou assim mesmo. O virote entrou pelo olho e saiu na barriga, 
perfeitamente intacto. Não faz outra! 
 

  
 
 
Este javali de carne tenra e saborosa irá para o tacho no próximo fim 
de semana de lua! 
 

 
 
 
O Helder, cheio de adrenalina, jantou e foi descansar um pouco mas deixou o despertador para as 5h da madruga. 
Quer ir fazer o amanhecer ao palanque do marco.  



Já quase com o dia a romper arranca para o marco. Pára o seu jipe na rampa, pega na besta e lá segue para o local 
escolhido. Sobe o resto da estrada até ao alto, vira á direita e ... dá de caras com um javalí que vem no mesmo 
caminho, na sua direcção.  
Encosta-se ás estevas na esperança que o javali não o tenha visto e que lhe dê tempo para armar a besta. Não teve 
sorte. O animal na maior descontração enfia-se no mato e lá vai ele a partir paus. 
Raios! Será uma maldição? 
Moral da historia... não mais andar pelo caminho com a besta por armar. Seja ainda de dia, seja de noite! E Helder, 
atenção... não há duas sem três... 
 
O Helder, já habituado a ganhar premios (relembro o prato pintado á mão e a faca, por ser o primeiro a matar um javali 
com arco na herdade do Alentejo), lá limpou mais um! 
Desta vez por ter sido o primeiro caçador a matar um javali no 1º quadrimestre de 2010! 
Prontamente renunciou ao premio por entender ser já “premios a mais” e tambem para dar oportunidade aos demais. 
Assim sendo, continua em aberto a oferta de um fim de semana ao primeiro caçador que matar um javali até 30 de 
Abril de 2010 ( Podem consultar esta e outras promoções no separador “caça-zonas/Alentejo” do blog do 1ºgcabp). 
No entanto, e porque tal atitude da sua parte não podia passar despercebida, a gestão da herdade decidiu na mesma 
oferecer um fim de semana ao Helder Bento.     
 
Paulo 
 
 


