
 Mais um fim de semana no Alentejo - História de um queijo! 
 

 
Tal como tínhamos combinado uns dias antes, passei por Leiria e daí arranquei com o 

Marco para o Alentejo.  

Durante a viagem morfámos uns pãezinhos barrados com um maravilhoso queijinho da 
serra + paio. Ao volante, e para empurrar este abuso pelas goelas abaixo, recorremos ao 
fabuloso Bongo, o sumo rei da selva!  

Na parte de trás da carrinha, entre arcos, bestas, aljavas apetrechadas e demais 
material, ía um nada discreto saco contendo o resto do queijo... O queijo, ou o seu forte odor, 
era o terceiro ocupante da carrinha!!!  

Semi-intoxicados, chegámos ao Alandroal! Eu tratei logo de tirar aquele poderoso 
odorizante da carrinha e o Marco deu-lhe sumiço pois achou que já estava a cheirar mesmo 
mal. Posteriormente, viémos a saber que, na noite de sábado, ele pegou naquele "veneno" e 
levou-o para o cevadouro. Usou o 
queijo como isco!  

Uns javalis que iam vadiando 
pelas redondezas voltaram (ou 
voaram) para trás logo que snifaram 
aquele "incêndio" e vieram como 
mísseis teleguiados em direcção ao 
queijo que o Marco deixou a 14 
metros do palanque. A sonhar ou 
acordado, o Marco vislumbra os 4 
javalis a comer queijo da serra... 4 
jovens machos alinhados, a chafurdar 
naquela mistela liquefeita e "bem-
cheirosa"!!!  

-«4 em linha!!! Saiu-me a sorte 
grande! » - pensa o Marco - «Vou 
fazer espetada de javali!»  

Solta-se a besta! Sai o virote...  

 

Eram aproximadamente 21:30h 
e eu meditando no meio do Alentejo 
em cima de um sobreiro, ao luar ...  

Ouço um disparo de besta!  

«Boa! Alguém teve oportunidade 
de tiro! Finalmente vou amanhar um 
javali!»  

Envio uma sms! «Quem 
disparou?» A resposta não chega... 
hummmm, talvez má cobertura!  

Foto do local onde fiz a espera, ainda à luz do sol poente. 



Éramos 7 caçadores, 6 bestas (pelo menos), espalhadas numa área relativamente 
grande e eu não sabia quem tinha ficado mais perto de mim. No silêncio daquela noite de luar, 
com uma rara ponta de brisa, tudo se ouvia.  

Perto da meia-noite e depois de uma valente caminhada em ritmo forçado, animado pela 
possibilidade de ter um javali para esventrar, cheguei à casa! Fui o último a chegar! Já 
estavam todos os comensais à mesa. Pensaram que eu tinha adormecido! Desta vez não! he 
he! Em cima da palete, pregada naquele pequeno sobreiro, a aproximadamente 2 metros de 
altura não convém adormecer! Simplesmente estava uma noite maravilhosa para fazer uma 
espera e a vista de cima daquele palanque, com a luz da lua quase no máximo, era muito 
agradável. Eu queria trazer um javali, por isso esperei até à hora limite!  

Já sentado à mesa, foi então que soube: afinal foi o Marco que disparou e falhou os "4 
em linha".  

- Bahhhh!  

E diz ele:  

- Porra! ouviste o tiro da besta? Tens bom ouvido!  

- Claro que tenho c*r*lh*, também devo é ter um cheiro muito vivo a varrasco pois os 
porcos comigo não vêm ter!  

Se viessem... alguma vez eu falhava 4 porcos em linha a 14 metros?!  

Depois de muito bater no atirador lá nos conformámos, enterrando o dente num fabuloso 
javali com castanhas, preparado pelas nossas formosas e prendadas anfitriãs. Pena é que não 
me pude encharcar em tinto, mas tinha apenas 4 horas para dormitar e logo depois rumar a 
Ourém para uma prova de tiro com arco. Enfim, quem tem amores não dorme e se conduzir, 
beba água! Assim fiz! 

 

Agora que sabemos que os javalis também gostam de queijo da serra, a procura deste 
produto vai subir em flecha. O dito popular "pérolas para porcos" não sei se vai fazer assim 
tanto sentido pois afinal, concluo eu, que os porcos são requintados apreciadores do que é 
bom!  

Para mascarar o meu forte odor de macho, na próxima espera irei munido de um 
queijinho destes! Digo-vos isto porque sei que será difícil manter segredo (estes queijos 
transpiram demais) e se mesmo assim os javalis me toparem, nada estará perdido, pois 
também levo pão e vinho.  

 

Até à próxima!  

 

AC 


