
Torres Vedras - 2010/11/13 
 
Sábado 15:50 encontro na Proflecha. Presentes à chamada Augusto Pires, eu, 
Paulo António e Tiago Lemos. Íamos ter a casa do Hélder Bento em Sarge, 
Torres Vedras, para a estreia de mais uma zona de caça com arco ou besta, 
um acordo com a ZCA "Os Emes do Oeste" que gere uma área de mais de 
6000ha. 
A área da associativa além das propriedades com culturas, é constituída 
principalmente por eucaliptal, mas ao contrário dos eucaliptais típicos das 
celuloses em que não há mato rasteiro, este apresenta ainda um bom coberto 
que proporciona condições de vida e abrigo para caça tanto menor como 
maior. Combinado com as hortas e pomares que semeiam esta área não é de 
estranhar que os javalis nesta zona apresentem uma corpulência, pelo que nos 
foi dito, fora do vulgar, sendo normal pesos acima dos 100kg. A associativa 
orgulha-se, e justamente, de ter três medalhas de ouro em troféus de javali. 
A viagem, feita na pickup do Tiago, demorou mais ou menos meia hora, mas 
ainda tivemos que fazer uma paragem para comprar mantimentos para a ceia. 
Isto de começar esperas com idas ao supermercado... 
A meteorologia tinha previsto para o dia de sábado um agravamento de 
condições. Os pequenos estão a acertar na previsão, porque quando 
chegámos a Torres Vedras o tempo estava farrusco e com tendência para 
piorar. Chegados a casa do Hélder em Sarge, foi comer qualquer coisa, fazer o 
sorteio dos palanques e entregar as credenciais da associativa, trocar de 
roupa, eu e o Augusto já estávamos equipados e embora a caminho dos 
palanques. 
Como não conhecíamos a zona, o Hélder teve que nos pôr a todos antes de ir 
para o sítio dele.  
O primeiro a ser posto foi o Paulo António que ficou num valezinho, num sítio 
abrigado, como gosta. A seguir foi a vez do Augusto que ficou numa extrema 
junto de um bocado de eucaliptal que tinha sido cortado e onde estavam a 
surribar o terreno. Segundo o Hélder os bichos também lá tinham passado 
recentemente. 
A seguir fui eu. Depois de termos andado uns quilómetros, voltámos a entrar 
para a mata e fiquei ao fim dum caminho florestal, numa pequena clareira onde 
estava o cevadouro com um palanque "à Augusto" montado a cerca de três 
metros do chão e com uma linha de tiro limpa. Como não havia escada para 
trepar para o palanque fiquei por debaixo dele, no chão. Como à volta do 
palanque havia mato com fartura escolhi um sítio onde tivesse uma linha de tiro 
sem nada à frente e instalei-me, ainda não eram seis da tarde e já estava 
escuro como breu, pelo que não houve sessão fotográfica. 
Depois de mim ficou o Tiago e finalmente o Hélder. Os palanques onde eu e o 
Tiago ficámos tinham sido visitados na véspera, mas com o tempo que estava 
não tínhamos grandes esperanças.  
Depois de me ter instalado e de ter o material todo à mão foi sentar e esperar. 
O assento, o meu banco de montaria, não é dos mais cómodos para fazer uma 
espera de cinco horas, mesmo encostado a uma árvore mas era o que havia.  
Como o Augusto me tinha dito que íamos para palanques não levei o suporte 
do arco que normalmente uso quando fico no chão e o arco teve que ficar no 
colo. Prendi a aljava a um eucalipto à minha frente porque assim ficava um 
pouco mais confortável. 



O vento que já tinha feito uns avisos entrou em força por volta das sete. O 
palanque por cima de mim estalava com ou sem vento. O eucalipto é uma 
árvore flexível e todo aquele conjunto andava de um lado para o outro sem 
parar. Ainda bem que não havia escada para o palanque, porque senão tinha 
sido ridículo enjoar numa espera. 
 
Quando o vento sossegava um bocado, começavam a cair bocados de casca 
dos eucaliptos, quando soprava com mais força era um barulho tremendo. Os 
javalis não gostam deste tempo, porque se devem sentir mais vulneráveis, com 
cheiros a vir de todos os lados e com um barulho permanente. 
Bem podiam ter aparecido por trás de mim, que com o barulho e o vento de 
certeza que não dei por eles.  
Eram umas nove e pouco, o arco já me pesava e por isso pousei-o em cima do 
saco, para descansar as mãos e estender as pernas. Vejo então à minha frente 
perto do eucalipto onde pendurei a aljava uns pontinhos de luz a piscar. 
Pirilampos? Com este tempo? Mas eram mesmo pirilampos, com um piscar 
fraquinho mas ali andaram um bocado. Como não tinha mais nada que fazer 
segui-os com os olhos e vejo-os subir para cima do saco do arco, que estava 
pousado no chão com o arco em cima. Deram umas voltinhas por ali; eram 
dois, e de repente fazem um trajecto directo para a mira. A minha mira, como 
quase todas as miras de caça tem o aro que protege os pins fluorescente, e o 
aro da minha brilha que se farta. Os bichinhos devem ter pensado que estava 
ali um parente esquisito porque foram direitinhos a ele e ali andaram entretidos 
durante quase meia hora.  
Agora das duas uma, ou vou ter uma infestação de pirilampos cá em casa ou 
dentro de pouco tempo tenho para venda uma quantidade de miras orgânicas 
(o meu filho está a estudar as possíveis variações entre dois pirilampos e uma 
mira Truglo. Adamo também gostava de saber a tua opinião ☺).  
Pelas dez da noite recebo uma mensagem e um telefonema do Tiago. Já 
estava farto de sofrer, como eu, e propunha-me levantar arraiais. Dito e feito. 
Desmontar a tralha e fazer o caminho de volta até à estrada passando pelo 
cevadouro que tinha bastantes marcas, e de bichos de bom tamanho. 
Depois foi o petisco em casa do Hélder, com o Paulo António nos comandos do 
grelhador, e o regresso a casa debaixo de uma chuva forte. Da Proflecha, na 
Amadora, até minha casa na Parede levei mais de quarenta minutos, tal a força 
da chuva. 
Apesar de não se ter cobrado nenhum bicho ficámos com a impressão que a 
zona prometia. Temos que repetir noutro dia com melhor tempo. 
Só falta agradecer ao Hélder e ao Augusto por mais este cantinho (cantinho 
com 6000ha ??) para caçar com arco ou besta e ao resto dos confrades pela 
companhia. 
 
José Franco 


