
Herdade Vale dos Reis  

Lua de Março 

 

Mais uma noite de caçadas, a lua de Março vai a meio e segundo informações do 
Gestor e guardas do Couto os cevadouros estão a “mexer” bem. 

Domingo, depois de almoçar toca a arrumar o equipamento no carro e rumar a Alcácer 
do Sal. Queria chegar cedo para fazer umas verificações ao material para saber se 
estava tudo nos conformes. 

Chegado ao destino é hora de fazer uns tiros ao bastidor, as miras estão boas e assim 
em caso de atirar e falhar já não posso responsabilizar o material.  

Pelas 16h00 começam a chegar os restantes caçadores e entre os cumprimentos da 
praxe, o João carabineiro disse que tinha trazido umas linguiças para assar. 

Enquanto o guarda Correia preparava o lume para assar as ditas, os carabineiros 
afinavam as miras num alvo de papel a cerca de 60m, sendo que o meu papel era ir 
verificar o local dos impactos e tapar os buracos das balas com uns círculos 
autocolantes pretos. 

Andava eu neste corre-corre, quando chega o amigo Zé Madureira, e em boa hora 
chegou, pois o petisco estava feito. 

- Bora lá aconchegar o bucho e beber uma mini, antes de ir. 

Chega a hora do sorteio/escolha do palanque e como os 3 postos estavam a ser bem 
mexidos, era questão de me entender com o Madureira e em dois segundos a coisa 
estava feita. 

O Zé Madu, estava cheio de fezada e escolheu para ir para o posto dos eucaliptos e 
opto pelo Cabeço da Rainha.  

Como o palanque que me calhou está relativamente perto do cevadouro e o vento 
estava a enrolar um bocado, peço uma escada para conseguir subir a um pinheiro alto 
que está perto do palanque, mas que me dá maior segurança em relação a ventos. 

E assim foi, toca a carregar tudo para cima do pinheiro, arranjar uma pernada que 
fosse o mais “confortável” possível para aguentar a espera, e confesso que até não se 
estava mal de todo. 

Até às 21h00 nada, nem sinal deles! Já os vizinhos da reserva associativa ali ao lado 
armaram um tiroteio pareciam estar na Síria.  



Pelas 21h30, oiço pisar dentro do eucaliptal á minha esquerda e pelo barulho penso 
tratar-se de um porco grande, mas não, afinal eram uns 8 ou 9. 

Desconfiados custaram a sair do eucaliptal, mas assim que o fizeram começou o desfile 
de porcos a passar por uma zona de mato mais limpa e em pouco segundo estavam a 
comer no cevadouro. 

Estavam todos ao molho, entre grunhidos, empurrões e rodopios frenéticos era muito 
difícil conseguir um tiro limpo no meio daquela agitação toda. Só me restava esperar 
pelo momento certo, e passados alguns minutos eis que dois separam-se do grupo e 
começam a comer milho numa zona mais afastada. 

Agora era comigo, esperei até que um estivesse numa posição capaz de me permitir o 
disparo. Com calma apontei e com o ponto vermelho já colocado sobre a espadua fui 
suavemente apertando o gatilho da Mamba Negra. 

O Virotão sai e ouço o perfeitamente o impacto da Nap Spitfire , para cada lado fogem 
porcos mas nunca chego perder de vista o porco a que tinha atirado e qual a direção 
que tomou durante a sua fuga. Agora só resta esperar que o animal se acalme e morra.  

Passam 20 minutos, fuma-se mais um cigarrinho e dou início á procura, logo junto ao 
local encontro um bom rasto de sangue e começo a seguir, fui encontra-lo a cerca de 
70 metros do local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraço e boas caçadas 

Tiago Lemos 


