
Ontem foi quase... 2012/02/08 
Cheios de fé, tendo em conta o que tínhamos preparado para esta espera, lá fomos para o nosso 
sítio, bem cedo, para ver como estavam as coisas... 

Mas veio logo o primeiro desapontamento: quando cheguei ao posto que tinha preparado, que 
fica relativamente tapado da vista mas a cerca de 150m duma estrada que serve várias quintas... 
adeus tree-seat da Gorilla, mais cordas, banquinho de entalar na árvore, mais escada de 
madeira! 

Os javardos bípedes levaram-me tudo sem deixar rasto, enquanto os quadrúpedes devoraram 
até ao último grão todo o milho que tinha lá deixado. 

Foi um mau começo, a indispor logo o grupo, com as consequentes interrogações “quem foi, 
porquê, até a escada velhinha a cair de podre marchou”... 

Paciência. Calculo quem terá sido, e vou-me pôr em campo. 

Mas adiante. 

Com o meu posto estragado, tendo em conta que a minha posição de tiro só poderia ser a que 
tinha preparado, optei por me colocar num dos lameiros próximos, muito perto da casa da 
quinta. Para isso, e porque mais vale prevenir que remediar, tirámos o tree-stand do Bilbao, que 
não tinha vindo, e do local onde estava, mais a câmara, e montei-o num pinheiro que me dava 
um tiro fácil. Bem, o pinheiro não era o ideal, pois não proporcionava posição para atirar para 
muitos ângulos que não a zona do lameiro e árvore de esfrega. 

Segue a foto do local.(a melhor possível) 

 
  

O tempo foi passando, a canzoada começou a dar sinais de movimento, e cerca das sete e meia 
pareceu-me ouvir os nossos amigos a comer no posto que tinha anteriormente preparado, agora 
conhecido pelo “posto do ladrão”.Pois é... 



O vento, pouco, rodava constantemente, e eu temia que os bichos dessem com a nossa passagem 
pelo local, que anteriormente tínhamos prospectado, na esperança vã de acharmos ainda os 
meus acessórios roubados. E o meu tree-stand não estava tão alto como deveria... 

Tinha razão em estar preocupado! 

Às oito e meia, eis que aparecem, uma brisa ligeira a servi-los, mais que desconfiados. 

É sempre uma sensação indescritível, quando os estamos a ver a chegar, e ficamos com a 
esperança do “agora é que é”! 

Entraram pela frente e pela esquerda, o luar prateava-lhes o dorso. Seis lindos javalis, na 
ordem dos 40/50kg., a passo e a pararem constantemente, focinho no ar. Haveria pelo menos um 
que já andaria na casa dos setenta quilos, ou mais. Bonito. 

Pareceu-me que um deles seria bastante mais pequeno que os outros, entre os 20 e os trinta 
quilos. Vara heterogénea.  

O mais próximo que estiveram foi a cerca de dezoito metros, hesitando na aproximação ao 
lameiro; nessa altura (a única) proporcionavam-me hipótese de disparar, não seria a melhor... 
No entanto resolvi esperar que se colocassem melhor. 

Uma ou duas hesitações, e nada de entrar. 

Depois de alguns sopros, percebi que tinham descoberto que nós tínhamos passado por ali. E 
miscaram-se, como sombras, a passo fino e cauteloso, em direcção ao pomar. 

Valeu a pena vê-los, desvendámos mais um trajecto de entrada na quinta, e até confirmei que 
nenhum deles levava o meu amado tree-seat às costas... 

 Foram mesmo os outros, os javardos bípedes. 

 Também visitaram o posto do Bilbao, no dia 2... 

Fotos de dia 2 da câmara que estava no posto do Pedro Bilbao: 

 



 


