
10/04/2011 - 1ª noite de espera de Abril na “Cabana do Javali” 

Pelas 15:15hrs do passado dia 10 entrámos para o “Monterey” do José Madureira (Zé Franco, 
Paulo Vilela e Augusto Pires ) e largámos para o ponto de encontro com o Tiago Lemos, na 
gasolineira da Marateca, já na “nacional nr.2” para Alcácer do Sal. 

Aí chegados, virámos para a estrada nr.242 e logo a seguir a Sta. Susana parámos no café do 
“Corte Pereiro” onde bebemos a “mini” da ordem. Perguntámos ao proprietário onde era a 
entrada para a ZCT e não é que “era já ali” a 100m… (nem queria acreditar…estamos no 
Alentejo né? O “já ali” costuma ser pelo menos meia-hora de caminho…!) 

Lá demos com o Turismo Rural do Sr. Toni e, após o sorteio dos cevadouros, fomos atrás do TT 
de caixa aberta até aos respectivos postos. 

O 1º a ser colocado foi o Zé Franco, no cevadouro da “palete” que, segundo a descrição do 
utilizador teria 1x1m e estava encaixada, inclinada, em 3 ramos de um sobreiro a 4/5m do solo 
– como havia MUITO vento, tremia por todos os lados e só deu para sentar com as pernas para 
fora (penduradas…!) – como a escada terminava por baixo da palete só deu para subir o 
material com a corda “elevador” que, pelos vistos, acompanha sempre o caçador prevenido. 
Só ficou a faltar o colete com o cabo de segurança, porque um tombo daquela altura não tinha 
graça nenhuma. 

Avistamentos: um porco grande a passar, esteve parado uns dez minutos a tentar tomar 
ventos e seguiu, a cerca de 80m – não deu para ver mais nada a espera toda e o cevadouro ou 
a banha não estavam á vista do posto de tiro. 

O 2º colocado foi o José Madureira que entregou as chaves do “Monterey” ao Augusto e que 
ficou num palanque fechado a 1m do solo, com cevadouro a subir e a cerca de 45m – o local 
era muito escuro, o luar nunca o ilumina e, como não tinha “night vision”, as hipóteses de 
atirar com sucesso eram diminutas – só se um animal se atravessasse nos 15m á frente da 
janela do palanque é que poderia vir a disparar…  

O 3º a ser posicionado foi o Tiago Lemos que, com o cevadouro a mais de 40m, resolveu 
descer do palanque e subir para um sobreiro a cerca de 25m, onde passou a noite sem ver 
nadinha e a ouvir o vendaval… 

O 4º posto calhou ao Paulo Vilela, que depois de se despedir do Maxx, engaiolado no 
“Monterey” (um Teckel muito dado a confraternizar), subiu ao palanque e constatou com o 
range-finder que o cevadouro estava a 36m… - com as suas 74lbs e desnível de 25º ou mais, 
talvez pudesse fazer pontaria á coluna do eventual javali que se apresentasse, o que não veio a 
acontecer.   

O último a ser colocado foi o Augusto Pires a quem tinha calhado no sorteio “o pior posto” – 
assim, o Sr. Toni resolveu levá-lo a um outro posto onde já fora visto várias vezes um bom 
navalheiro. Infelizmente o cevadouro estava a 53m e a banha a 46m pelo que tiveram que 
procurar outro local numa baixa, perto de um sobreiro muito “esfregado” pelos javalis e com 
umas banhas prometedoras. Cadeira no chão a 26m e eis senão quando, ainda a preparar o 
ninho, aparece uma raposa que fica a olhar para o estendal como que a pensar: que é que este 



marmanjo está para ali a fazer?! – Resto da noite em branco, salvo um rebanho de ovelhas e 
um jeep a passar pelas costas por volta das 22h (comprovado por sms enviado a todos os 
intervenientes.) 

Os nossos colegas “carabineiros” tiveram mais sorte – cobraram um, feriram outro (?!) e 
falharam ainda outro (3 tiros seguidos…?!) – enfim, pelo menos tiverem uma espera mais 
divertida que a nossa. 

Por volta da 01,00h reunimo-nos todos á mesa á frente de uma belíssima carne de porco á 
alentejana (com amêijoas, está claro!!), tinto, cerveja, 7tup, azeitonas e, claro está, pão 
alentejano, onde se confraternizou até alguém se lembrar…hoje é dia de trabalho…toca a 
andar. 

Resumindo, uma zona de caça soberba, com certeza uma das melhores que já vimos (opinião 
geral!), estacionamento completo e acessível para quem quiser lá repousar, companhia da 
melhor (pelo menos nesta noite!), repasto agradabilíssimo e azar com o tempo (todos 
sabemos que os nossos amigos “sus” não gostam de barulho concorrente e o vento soprou 
bem e rijo durante a noite toda). 

 Pena foi não estar a zona preparada para os caçadores-arqueiros, ou seja, com palanques 
altos para evitar serem detectados pelos animais que geralmente entram “de nariz” a caminho 
do cevadouro e a um máximo de 30m dos cevadouros (ideal a 25m). 

 

 

 

 

 

 

 

 


