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Cerca das 19 h, entre umas minis e algo para trincar, recebo o meu amigo e esperista Abílio, 
que regularmente se desloca de Faro até aqui para tentar a sua sorte. Enquanto se discute 
para onde vamos tentar a sorte, enxugamos mais umas e afiamos os dentes num pouco de 
presunto (made in salgadeira tradicional), desfrutando da boa disposição reinante, pois 
também se encontravam no local os caçadores da ZCA confinante. Pergunta-me quais estão 
melhor comidos, ao qual respondo sem hesitar: Adamo e Eucaliptos, e para escolher a sua 
vontade. Decide-se pelo Adamo, pois tem-se dado muito bem das últimas vezes.  

Chegamos aos Eucaliptos pouco passavam das 8h. Disse-lhe: levas a Navarra, pois não há 
necessidade de te ir levar e depois regressar aqui, acertamos os últimos detalhes e boa sorte. 
Subo as escadas, fecho a porta, armo a outra besta ☺ , coloco o virote e a rage heheh, acento 
o rabo na cadeira e quando quiserem vir estou preparado. Cerca de 10 minutos depois ouço 
outro estranporte, é o meu amigo Presidente da Junta sº Leonel, mata-tudo, pensei - ai o 
Cabrão ( não se ofendam, por aqui é palavra de amigo), tem um cevadouro a 200 mt do meu, 
por isso ele se riu quando lhe disse para onde ia, pobres porcas e suas crias ele não perdoa, 
passou a pé na estrada e acenou com o chapéu ao qual retribuo o gesto.  

Voltando ao que interessa, passam-se mais alguns minutos e aparecem alguns mosquitos, 
entre uma ou outra sacudidela de orelhas ☺, coloco o repelente e é vê-los a ligar o ABS e 
desertarem. 9h e 30m, ouço o aproximar do bicho, três pequenos sons que não deixam 
duvidas, um solitário, chegou-se a três metros do cevadouro e por ali ficou em silencio, 
protegido pelas estevas e eucaliptos. Os minutos passam e as 22h e 25m, ouço partir milho, 
observo e?!?!  Mas que raio de javali ali está, protegido pelas sombras dos eucaliptos, tento 
observar a olho nu e não consigo decifrar se é raposa ou javali, coloco a besta á cara e através 
do óculo, vejo que se trata de uma raposa. Mas tu não produzias o barulho que ouvi à uma 
hora atrás, não levavas uma hora a entrar e apareceste em patinhas de lã, espero que o javali 
ganhe confiança agora para entrar, devido à tua presença.  

Lembro-me de fazer uma experiência, já que aqui com o vento dominante existe uma grande 
probabilidade de ser detectado, repuxo de uma tabacada e clik, a raposa ficou a comer, tal e 
qual, e o outro bicho continuou a jogar à paciência comigo.  

22h e 40m, PUM, fod…. o Leonel atirou, estou feito este já não entra, fico a observar e uma luz 
vasculha o local do tiro, para logo de seguida vir em direcção ao carro, pensei errou, ou vai 
buscar ajuda para o carregar, ouço o carro abalar. Entretanto o meu continua silencioso, eu sei 
que estás ai, vamos continuar a jogar. 23h, ouço um sopro, e pensei: cedeste, estás feito, 
entrou desconfiado, começou a comer na periferia, sopra e foge, parou, voltou a entrar, volta 
a comer, está de cabeça, vá atravessa-te faz-me a vontade, ouviu as minhas preces. Isso agora 
prantate quedo, pego na besta, aponto, preparado, FOG…… crach, barulho de chegada de 
outro às cinco horas, levanto a cabeça e tento ver se é Lobisomem. Brrrr, parou, penso outra 
seca não! Vamos ao pássaro na mão, aponto novamente, preparado, FOGO, vai-te a ele 



virotinho, leva a minha ragezinha, vejo o nock rasgar a noite e desaparecer no local certo, 
GOIMMM, ah dói-te também a mim ou pensas que despejar para aqui milho não me dói 
também. Abala numa correria desenfreada e CRÀSPUMTRÀSCATRAPÀSPÀS (tradução: barulho 
de mato a partir), dá um berro e penso, deu o pêdo mestre. Volto a carregar, talvez o outro….., 
pego no telemóvel para enviar uma mensagem ao Abílio, começo a escrever e PUM, um tiro ás 
nove horas, Abílio???, desisto da mensagem  e espero a dele, que chegou logo de seguida 
cobrou uma  grande porca. Vou procurar o meu, rasto de sangue abundante, encontro o virote 
partido a metro e meio do chão em cima dumas estevas ( ainda tenho de encontrar a rage 
para ver se ficou danificada), passados 50mts encontro o meu javali e ???? Mas é uma 
machona com 40 e tal kg que nunca criou, e que andava sozinha???  Tiramos as fotos da praxe 
e carregamos os bichos. 

 

Abraço Manuel Cheta 


