
Férias, Luas e Navalheiros 
 
 
Boas, companheiros de caça. 
Eis que chegaram as merecidas férias, desta vez e a convite de amigos as mesmas 
foram passadas no Alentejo, onde entre uns mergulhos de piscina, uns quantos 
petiscos regionais e umas minis frescas, posso alegar que estava no paraíso. 
Mas como o bichinho da caça estava constantemente a roer-me os ossos e 
encontrava-me relativamente perto da zona onde costumo caçar, à noite tinha 
sempre um tempinho para realizar uma espera. 
Tenho um cevadouro que estava a ser mantido á algum tempo, e as perspectivas 
eram boas pois todas as noites era visitado por um javali, e pelas marcas deixadas 
numa banha perto do cevadouro tudo indicava que era de bom porte. 
Os dias foram passando e dava por terminada a espera sem que dito tivesse 
aparecido, situação que me levava a ficar cada vez até mais tarde. 
No Sábado e como era a ultima noite de espera, afirmei perante todos que só vinha 
para casa quando cobrasse o javali, nem que para isso tivesse que ficar no campo 
até de manhã. 
Mas passemos à acção propriamente dita. 
Pelas 20H00, já me encontrava no local da espera e como gosto de caçar num local 
alto para evitar ser detectado pelos porcos e picado pelos mosquitos, coloquei-me 
em cima de um sobreiro a cerca de 5m do solo, situado a 22m do cevadouro e da 
banha. 
As horas iam passando e as dores no corpo iam aumentando, mas nada demovia os 
meus intentos. 
Eram agora 00H30, de súbito começo a ouvir vindo da minha esquerda uns passos 
pesados e o coração acelerou, tinha a certeza que ia ser o encontro pelo qual tinha 
esperado durante toda a semana. 
Eis que consigo deslumbrar pela primeira vez o porco iluminado pela luz da lua, e 
agora é que fico mesmo nervoso, isto porque estava perante um animal de 
majestoso. 
A sua caminhada continua na minha direcção, mas pára a cerca de 6m e fica a olhar 
fixamente para o sobreiro, por breves instantes pensei que me ia detectar e fugir, 
mas pelo contrário, continua a sua marcha e acaba por passar mesmo por baixo do 
sobreiro onde me encontro, tomando a direcção do cevadouro. 
Agora sinto que já não tenho o coração a bater na boca, e que é quase impossível 
ser detectado, pois o javali encontra-se agora a tomar um bom banho de lama. 
Após a higiene, segue-se a refeição, e não pude deixar de contemplar 
completamente deliciado toda esta acção. 
Aproxima-se agora o final da história, esta é a parte do tudo ou nada, lentamente fui 
colocando a besta á cara, ponto vermelho na espádua e cá vai disto. 
Desta vez foi o caçador a levar a melhor, o javali com 90 kg teve uma morte 
praticamente instantânea pelo facto do virotão ter perfurado o coração, pulmão e a 
ponta caça ficar completamente cravada na coluna dorsal junto á cabeça. 
  
  Votos de boas caçadas, 
 
   
 Tiago Lemos 



 
 
 
 

 


