
 
Mais uma noite na esperança. 
 
 
Não, não na Herdade da Esperança mas sim na de Vale dos Reis. Aproximava-se mais 
uma espera e a esperança era mais que muita, será que é desta vez? 
 
Pelas 15 horas de quinta-feira e após uma breve visita ao Augusto Pires, lá partimos 
nós, eu e o Zé Madureira, em direcção a Alcácer do Sal. 
Chegámos por volta das 16h20 e como costume já tínhamos à nossa espera o Sr. Correia 
e o Sr. Custódio que desde logo nos informaram que os cevadouros se encontravam 
todos mexidos, e que podia muito bem ser hoje. 
 
Ao Zé Madureira desta vez calhou-lhe o palanque dos eucaliptos e a mim o nº 3. 
Fomos colocados nos nossos postos por volta das 17h20.  
Uma noite espectacular, boa lua, e uma temperatura agradável estavam reunidas todas 
as condições para uma boa caçada. 
 
Eram 20h10 quando deu entrada no cevadouro o primeiro porco, um porco pequeno, 
esperei algum tempo na esperança de que não viesse sozinho, os minutos passaram e 
continuava só, houve uma altura em que deu ideia de que se iria embora no entanto 
voltou para traz e foi outra vez ao cevadouro. Foi então que pensei, se não aproveito 
agora, posso não voltar a ter outra oportunidade durante o resto da noite, e se lhe acertar 
ainda ganho a lança, motivos mais que suficientes para arriscar o tiro. 
 
Com a besta em punho olhei pela mira telescópica mas, e devido ao local se encontrar 
um pouco escuro não conseguia visualizar bem o animal, baixei a arma para verificar o 
local exacto onde se encontrava, voltei a apontar mas a visibilidade era reduzida, foi 
então que optei por acender a luz, apontei o melhor possível e quando achei que estava a 
apontar para o coração do animal liguei a luz “luz branca”, a mira estava perfeita e foi 
então que disparei, o tiro foi perfeito e o animal caiu redondo no local. 
 
Bem, pelo menos a lança já era minha, e para algumas refeições era perfeito. 
 
Optei por não retirar o animal do cevadouro na esperança de que ainda pudesse voltar a 
entrar mais algum, no entanto com a dúvida se a presença dele não iria afastar algum 
que se aproximasse. 
 
O tempo passava e optei por comer algumas das sandes que tinha levado. Por volta das 
21h00 comecei a ouvir alguns barulhos por detrás de mim, barulhos estes que duraram 
alguns minutos, aproximadamente 4 ou 5, e algumas das vezes bastante ruidosos, 
quando e para meu espanto de repente começo a ver pelo lado esquerdo do cevadouro 
umas sombras a aproximarem-se, lá estava, uma vara composta no mínimo por 8 ou 9 
porcos. 
 
Coloquei-me em posição de tiro, e esperei que se aproximassem do cevadouro. 
Três deles chegaram um pouco mais perto, mas mesmo assim por volta dos 25 metros. 
(o cevadouro encontrava-se a 18metros). Notava-se alguma agitação nos seus 
movimentos, estavam irrequietos, não se aproximavam mais, (julgo ser por sentirem a 



presença do outro) então, optei por atirar, olhei pela mira e desta vez não necessitava de 
utilizar luz, o terreno onde se encontravam era mais claro e a visibilidade muito boa. 
 
Percorri os três e optei pelo da esquerda, pareceu-me ser o maior, muito embora fossem 
praticamente do mesmo porte, disparei, tive a noção de ter sido um bom tiro mas, e no 
entanto, arrancaram todos a correr no sentido oposto ao cevadouro. 
Fez-se silêncio… 
 
Mais uma vez optei por ficar no meu local e esperar. Tinha combinado ser recolhido 
pelas 23h30, por volta das 23h15 arrumei o material e dirigi-me para ponto de encontro, 
coloquei a mochila no chão e fui ao sevadouro ver o primeiro porco, lá estava ele, o 
virotão encontrava-se junto ao porco. 
 
Resolvi procurar o segundo porco, desloquei-me até ao local onde o tinha alvejado, e lá 
estava, sangue no chão. Segui a pista de sangue e aproximadamente a 70 metros do 
local onde o tinha alvejado, lá estava ele. Um bom porco com mais ou menos 50 kg, 
tinha sido como no primeiro, um bom tiro. 
 
Finalmente uma noite bem sucedida. 
 
Só em nota de rodapé. 
O primeiro porco foi comido no Sábado ao almoço e com ele almoçamos 15 pessoas 
(estava delicioso e muito tenro). A esperança é a ultima coisa a morrer. 
 
 
Deste vosso amigo 
 
João Gutierrez 


