
Últimos dias de Lua Cheia no Alentejo 

Depois da trabalheira que foi montar e desmontar a exposição na Feira de Caça de Torres Vedras 

apeteceu-me um bom descanso e, na companhia do Paulo e do Tiago, fui fazer umas esperas na 

“nossa” Herdade no Alentejo. 

Perto das 19:00hrs desloquei-me para os “eucaliptos” (no trajecto vi nada mais nada menos que 7 

coelhos, todos no meio da “estrada”, entre os 20 e os 30 metros…) e abanquei no chão à frente 

do palanque, num “abrigo” feito pelo Paulo com estevas e giestas – como sou canhoto, fiquei 

virado de frente para a “estrada” com o cevadouro à minha direita. 

 

Cerca das 19:30h ouço um primeiro sopro à minha esquerda, por detrás do palanque e 1 ou 2 

minutos depois um segundo sopro à minha frente…pertinho; limitei-me a virar a cabeça 

lentamente para a direita (já tinha o arco na mão e o disparador preso ao loop) para os ver entrar 

na área do cevadouro. 

E entram…primeiro um listadinho minúsculo, não teria mais do que 1 ou 2 semanas de vida, que 

vai direito ao milho espalhado por baixo do distribuidor eléctrico, logo seguido por um irmão 

“gémeo” que vai para o cevadouro. 

Coloco o arco nos joelhos, pego no telemóvel para tentar filmá-los…levanto de novo a cabeça na 

direcção do cevadouro e… dou de caras com uma pequena mãe-porca a olhar para mim – dá um 

grunhido de chamamento a que os listadinhos respondem com uma fuga rapidíssima e acaba 

assim o meu primeiro contacto da espera. 



Cerca das 10:00h, de olhos fechados e com uma vontade enorme de passar “pelas brasas”, ouço 

de repente o barulho de pedras a cair – olho para o cevadouro e são…4 listados já granditos de 

volta do mesmo – nem os senti chegar (!). 

Espreito a toda a volta para ver se vislumbro a mãe deles e como não vi mais nada levanto o 

telemóvel para iniciar “as filmagens”… - qual quê, a mãe-porca devia estar a ver-me e dá o alerta, 

seguido de debandada geral. 

Na 2ª noite vou aos “eucaliptos” recolher o equipamento que lá tinha deixado na véspera e 

constato que houve uma terceira visita ao cevadouro na noite anterior (ou de dia…?!); desço para 

o cevadouro antes da Lagoa das rãs e inicio a espera. 

Cerca das 8:30h ouço-os passar na encosta por detrás de mim e penso – agora que eu não estou 

lá é que eles lá vão…sorte a minha; 10 minutos depois ouço uma pequena “algazarra” porcina e 

penso – já estão a digladiar-se por causa da comida… 

Até às onze não ouço mais nada a não ser “montes” de coelhos a banquetear-se com o milho no 

cevadouro e decido então recolher a casa. 

Quando chego já lá estão todos, de sorriso de orelha a orelha…á minha espera para irmos buscar 

o porco que o Tiago tinha morto no “meu” cevadouro da noite anterior; como diz o 

outro…guardado está o bocado para quem o há-de…caçar. 

Fica prá próxima. 

Augusto Pires 

 

  

 

 

 

 

 

 


