
Oi pessoal das esperas... 
 
Alentejo 
 
Na passada lua de Maio estivemos 6 na ZCT do Alentejo, e embora não tivéssemos sorte 
com os nossos "amigos de quatro patas" preferidos, passamos um Fim-de-Semana 
ESPECTACULAR (!) 
 
Tivemos a visita de um dos associados da ZCT,  proprietário da maior herdade da mesma 
que, fazendo jus à famosa hospitalidade alentejana, nos agraciou com uma 
jornada gastronómico-cultural MEMORÁVEL! 
 
Portador de um cordeiro e de um javali(zinho), de vinho tinto e branco bem como de uma 
quantidade infindável de enchidos típicos da região - tudo da sua lavra - brindou-nos com um 
almoço de grelhados duma qualidade tal que só muito dificilmente voltaremos a repetir, e de 
um jantar inesquecível feito no forno do monte... Só de me lembrar já estou a salivar! 
Para além disso, dono de uma eloquência e humor imparáveis, manteve-nos a todos 
numa espécie de transe risonho durante todo o dia. 
 
Acompanharam-nos também no fim-de-semana 2 repórteres do programa Couto e 
Coutadas, a Ana e o Sérgio,  que foram colher imagens da nossa modalidade de caça para 
a darem a conhecer numa das próximas edições,  já em Outubro. Cá ficamos à espera. 
 
Algarve 
 
Estivemos também na ZCT de Silves, herdade da Pereira - Filipe Coelho, Paulo Vilela, 
Pedro Bento,  Álvaro Cardoso,  Júlio Santos e eu; onde infelizmente perdemos um Javali de 
porte médio e um farroupo, este ultimo ferido por se encontrar por detrás do primeiro.  
O autor do disparo foi o Júlio e malgrado todos os nossos esforços para os 
encontrar...enfiaram-se pelas inúmeras gateiras que por lá abundavam e não conseguimos 
dar com eles. 
 
No cevadouro que me calhou o silêncio manteve-se até às 23,30 horas, altura em que 
comecei a ouvir ruídos de mastigação...levantei-me silenciosamente e dei com 3 listados 
granditos (10/15 kg) muito compenetrados em "rapar" as amêndoas e o milho que o nosso 
amigo Albino (Guarda da ZCT) lhes tinha preparado; iluminei-os várias vezes, subi para a 
cadeira para tentar filmá-los e após 10 ou 12 minutos comecei a arrumar o equipamento sem 
que aqueles "meninos" reagissem. Por fim, tirei a faca de mato da funda (não fosse 
a mãe deles estar por ali a espreita) e com a lanterna acesa dirigi-me a eles, chegando a 
cerca de 5 metros de distância - nessa altura viraram-se para mim e ficaram quietos à 
espera (como quem diz... porque e que este não nos deixa comer em paz?) - só quando bati 
com os pés no chão é que fugiram... - como a mãe nunca deu sinal, suponho que 
fossem órfãos. 
 
A estadia no Hotel D. João II em Portimão foi óptima  (ainda a preços do "contrato" com o 
1GCABP), pois o tempo foi de Verão e aproveitei para ficar ate 2ª feira. 
Entretanto, o gestor da ZCT, Sr. Carlos Correia, informou que poderemos continuar a 
frequentar a reserva em Junho e Julho 
Assim, o 1GCABP continuará a aceitar marcações para aqueles 2 períodos a 55€ cada 
espera (sem estadia). 
 
Augusto Pires  


