
O SENHOR DA NOITE 
 
Boas camaradas de esperas. 
Venho desta forma relatar uma espera que terminou bem e, ao mesmo tempo, fazer uma 
retrospectiva de todos os acontecimentos do cevadouro em questão. 
 
Ora cá vai: 
Tudo começou na Primavera de 2010, quando em conversa com o Sr. Fausto este me 
deu autorização para eu fazer um cevadouro em local á minha escolha. Seguindo sempre 
as suas indicações das zonas com mais crença, sugeri para ser um local perto de Coja 
afim e não me ficar muito dispendioso de me deslocar ao alto da  Serra. Ora depois de 
uma tarde de todo o terreno e de alguns Kms percorridos lá escolho o local. 
Local calmo com um lindo pinhal, salpicado de carvalhos e lindos sobreiros. Mas o 
facto que mais me fez optar por esta zona foi uma lagoa próxima, que faria nos meses 
mais quentes os animais acorrerem a este local. 
Ora toca de escolher o local para o cevadouro e respectivo posto, o posto ficaria num 
pinheiro a Sul com treestand, e o cevadouro a Norte. Seria munido de bidon, pois sendo 
eu que cevava teria de me deslocar todas a semanas para carregar de milho o bidon. 
Demorou cerca de três semanas a começar a ser frequentado, mas muito timidamente. 
Decidi esperar o mais possível dois meses e quando a crença já estava mais afinadas e a 
lua estava próxima lá me desloco novamente para carregar o bidon com os seus 25kg de 
milho. Chegado ao local a felicidade foi quebrada pelo som de moto serras e maquinaria 
pesada a trabalhar. Pensei para comigo, este trabalho todo e estes tipos resolvem vir 
cortar o pinhal logo na semana antecedente à lua! Claro que já não carreguei o bidon e 
me dirigi ao tão nosso conhecido Varandas do Alva. Conversa daqui, conversa dali com 
o Sr. Fausto e este decide ir falar com o madeireiro a ver se ainda ia tempo de salvar o 
pinheiro do posto. Conseguiu-o, ficando aquele pinheiro triste e solitário do que outrora 
foi um pinhal farto, no meio de um conjunto de carvalhos e sobreiros esgalhados do 
tombar dos seus companheiro pinheiros. 
Ora com esta actividade dos madeireiros nas redondezas, os animais decidiram que não 
tinham paz e foram para outras andanças pois em Coja o que não falta são encames 
(quartos vagos muitas vezes de uma só noite). Decidi que iria parar com a colocação de 
milho até aparecerem rastos novos. 
Nesse período de recobro fui fazendo esperas por outros cevadouros da região e o tempo 
foi passando. Em Outubro como é de conhecimento de alguns floristas fui Pai e assim 
se passou um ano e meio sem actividade de esperas ou muito pontuais. 
Visto os meninos já estarem maiores, não dando tanto trabalho, ou cada vez mais, 
decido reactivar a actividade de esperas em Fevereiro de 2012. Claro que o meu local 
escolhido foi Coja tanto pelas amizades como pela beleza local, dificuldades e alegrias 
que já me deu. Lá rumei ao local da praxe, o Varandas como é conhecido, e entre alegre 
cavaqueira o Sr. Fausto diz “ Ó António, porque não activa o seu cevadouro? O posto 
ainda lá está”. Ora se ele o disse, melhor eu o fiz, e toca de na semana seguinte começar 
a cevar demorando duas semanas a ter actividade e desta vez com regularidade. Decido 
esperar mais ou menos um mês pois com a sede com que eu estava de javali não lhes 
daria tanto tempo. 
 Ora como este cevadouro parecia estar enguiçado, algum inteligente resolveu ceifar a 
vida aquele velho resistente pinheiro que crescia saudável e guardava lá do alto os seus 
amigos carvalhos e sobreiros, ficando eu sem posto possível. Mantendo a distância dos 
25m, teve de ser um carvalho próximo a servir de posto a 19m pois a lua estava 
próxima. 



Nessa lua entrou um porquelho com os seus 40kg tendo eu errado. Eheh (estava perto 
demais…). 
Decido que teria de fazer algumas alterações ao local, pois não gosto de estar tão perto 
dos animais e começo a estudar as possibilidades. 
A 10m existe um Carvalho bem direito. Com uma poda fica perfeito para o climber 
treestand. Desactivei o local inicial e desloquei o bidon mais para norte ficando a 
exactamente a 25m mas com um senão - embora eu estivesse a 4m de altura o desnível 
do terreno fazia com que o cevadouro fica-se apenas a 2m de altura do meu posto, mas 
teria de servir. 
Ora como este local já era frequentado não demorou muito ter novamente actividade. 
Aqui ficam algumas fotos da actividade do local. 
 

 
Início da actividade 

 
 

Pobre carvalho 
 
O tempo foi passando e a actividade foi sendo cada vez mais, tendo de efectuar visitas 
todas as semanas e carregando o bidon com os seus 25kg afim de em cada visita me 
deparar com o seguinte cenário. 



 
Parece uma pista ihih 

 
A vista do posto 

 
Escondido e sombrio eheh 
 
Ora como calculo que já devem de estar a pensar que este gajo do Norte fala fala e nada 
diz, aqui vai o relato propriamente dito… em quatro fases para manter a tradição. 
 

 
 
 



PRIMEIRO DIA DE LUA 27 MAIO 
 
Neste dia a inquietação era grande e as expectativas ainda maiores, devido ao que tinha 
visto e a todos os preparativos do local, só restava o vento ajudar, teria de estar de Norte 
ou Noroeste. 
Chega a hora dos preparativos carregar a tralha toda que já está mais que mecanizada, 
cão na gaiola ao meu lado, gosto de ir conversando na viagem ajuda a passar o tempo. 
Ele apenas responde com carinho animal mas isso basta. Para quem não conhece 
apresento o Nony 
 

 
Nony 

 
Felizmente qua a viagem não é demorada. Nas calmas, uma hora e meia a chegar ao 
Varandas, onde já se encontrava o Sr. Fausto na sua segunda actividade favorita: o 
snooker. Passado pouco tempo chega um carabineiro e logo de seguida o Adamo. Como 
ainda era cedo, estivemos por ali a comer uns aperitivos dos pobres, e a roer um 
casqueiro com uma generosa bifana, sempre regado com as nossas inconfundíveis 
minis. E assim o tempo foi passando entre estratégias e decisões para onde cada um iria. 
O carabineiro foi para o cevadouro do Miradouro, o Adamo para o cevadouro do 
Pombo, o Sr. Fausto para a Várzea e eu para o cevadouro do … Ainda não foi baptizado 
mas estou a pensar dignificar aquele pinheiro (aceitam-se sugestões). 
19h30 e cada um dos esperistas ruma ao seu local. Resolvo parar a carrinha num 
caminho que fica transversal ao caminho principal de acesso, visto a roupa para o efeito, 
tralha às costas e toca de rumar a pé para o posto sendo que às 20h estava instalado e 
dava inicio à espera. 
O tempo foi passando, a luz foi-se dissipando, começando com isso a sinfonia das rãs da 
lagoa que fica no pequeno vale à minha direita a Este. Ao longe o canto de um melro, o 
lusco-fusco passa e deu lugar à noite às 21h45, mais coisa menos coisa. O silêncio 
apenas era quebrado pelo canto das rãs e badalar dos sinos anunciando as horas de 
quarto em quarto de hora. 
22h30 e escuto o Nony em grande alvoroço a ladrar na carrinha. Pensei para comigo 
“olha queres ver que os porcos resolveram vir pelo caminho?” Passados uns minutos 
escuto o ronk ronk à minha a minha esquerda e depois o silêncio. Mais uma vez o 



tempo foi passando sem nada escutar e nisto são 23h30 as minhas esperanças começam-
-se a dissipar. Até às 2h sem nada aparecer. 
Desmonto a tralha e rumo a casa melancólico e a pensar no ladrar do Nony e que teria 
de verificar melhor aquele caminho. 
Nessa noite ninguém viu ou escutou grande coisa. Estranho para o primeiro dia de lua. 

 
SEGUNDO DIA 29 MAIO 

 
Saltando todos os preparativos que já são conhecidos, rumo a Coja e vou directo ao 
local onde tinha deixado a carrinha, para averiguar o local. Vou dar com uma banha 
escondida no meio das Austrálias a 10m da carrinha. Ora com os porcos aqui a fazer 
ruído, claro que o Nony tinha de dar sinal, e talvez isso os fizesse mudar de ideias. Fui 
verificar o cevadouro e este tinha actividade, ou estiveram cá depois de eu ir embora, ou 
vieram ontem, Logo de seguida fui afagar a garganta com umas minis e me encontrar 
com o Sr. Fausto. Tendo comentado o facto da banha estar ali ao lado, este me sugeriu 
deixar a carrinha mesmo no início do caminho. A hora chegou e rumo ao local, 
seguindo as indicações do gestor em relação à carrinha. Uma vez mais às 20h estava 
instalado, recomeçando novamente o jogo das estátuas. O silêncio foi interrompido às 
22h35 por um animal enraivecido que se aproximava de trás, partindo mato e soprando 
constantemente, para logo de seguida parar à minha direita a tomar ventos, dando 
comigo logo de imediato, visto o vento estar de oeste levando o meu cheiro mesmo para 
onde este se encontrava. Se este artista vinha a fazer barulho a entrar, saiu de fininho, 
não voltando a o escutar nada até às 2h, quando dei a espera por terminada. 
Uma vez mais venho a pensar no que correu mal e o vento desta vez foi o aliado do meu 
adversário. Decido que tenho de efectuar mais um pouco de poda ao carvalho e me 
colocar mais alto. 
 

TERCEIRO DIA 31 MAIO 
 
Neste dia vou cedo para poder efectuar a poda e me colocar mais elevado, sendo que 
fiquei a 6,5m do chão e uma vez mais verifico que o cevadouro estava mexido. 
Depois do encontro da praxe com Gestor é chegada a hora e lá me instalo. Nesta noite, 
tirando o ruído das rãs nada mais escutei até às 2h, tendo chegado a uma conclusão - 
este animal vai ser complicado, tanto pelas marcas deixadas no carvalho, como pelas 
suas pegadas. Aliado ao facto que não passa todos os dias fiquei com a sensação que 
seria dia sim, dia não e, esporadicamente dois dias de intervalo. Vou ter de acertar com 
o dia e com o vento. 
 

O GRANDE DIA 3 DE JUNHO 
 
Neste dia uma vez mais preparei a tralha toda e sempre acompanhado do Nony lá me 
dirigi uma vez mais a Coja tendo chegado por volta das 17h. 
Dirijo-me ao local a fim de instalar o climber treestand e verificar o cevadouro. Uma 
vez mais verifico que estava mexido, ou teria sido mexido mas não na noite anterior, 
pois tinha pequenos milheiros com cerca de 2cm de altura germinados. Fico a pensar: 
ou foi depois de eu cá estar ou foi na noite a seguir, um dia de intervalo e estavam deste 
tamanho. 
Fico nos meus pensamentos: hoje vais aparecer. Se hoje não apareceres, amanhã não 
posso faltar. Lá me dirijo ao Varandas afim de queimar umas horas. 



Como era Domingo, estava a dar um filme interessante, o que me fez ficar até bem perto 
da 20h a degustar uma mini e roer uns amendoins. 
20h30 estou instalado no máximo de altura a que o carvalho permite. O vento estava 
bom, de Noroeste e a soprar constante. Ajeito tudo e mais alguma coisa. Cantil, instalo 
um suporte para a besta visto que na última espera esta quase me caiu das mãos. Depois 
destes preparativos todos, toca de jogar uma vez mais ao jogo das estátuas, desta vez 
muito mais confortável, tendo feito uma alteração na cadeira e colocado um plano duro 
generosamente forrado a espuma. 
A luz do sol deu lugar ao lusco-fusco e o lusco-fusco lugar á luz reflectida pela lua e 
que luar! Luar este que eu particularmente não gosto, mas como o cevadouro fica 
rodeado de arvoredo, fica quase sempre na sombra. Entre o canto das rãs e o bater de 
asas de um ou outro pássaro, sou surpreendido por uma coruja que passa rasante ao 
cevadouro e vem directa a mim como que em ar de provocação, para logo de seguida 
fazer uma demonstração das suas habilidades de voo e me rasar o rosto. Desaparece no 
mesmo silêncio em que chegou. 
Fico a aguardar pelas 22h30, a hora em que teria escutado o javali que veio a partir 
mato. Os relógios da igreja badalam a tão desejada hora, os minutos passam e nada, 
anunciam as 22h45 e nada, claro que os pensamentos divagam e fiquei a pensar que 
afinal seria de dois em dois dias que passaria ali o tão desejado javali. 
Vou observando a sombra do posto em que me encontrava. Tenho a lua quase de costas. 
Uma vez mais ouço o badalar das 23h, e a minha esperança começa a se desvanecer, 
Fico a pensar que teria de efectuar novamente alterações ao cevadouro a ver se 
conseguia enganar aquele Sr. Da Noite. Mantendo o posto mas alterando o local do 
cevadouro. Com aquele luar todo fico a observar onde deveria ser o local. Estou eu 
perdido na minha observação e sempre em silêncio quando escuto à minha esquerda, no 
caminho, o estalar de um pau ao endireito do cevadouro. 
Aqui fiquei petrificado e a pensar: “não chegaste a velho por seres burro. O vento rodou 
a Este e tu vens por Oeste”. Mas quis, obra do destino ou devido à altura a que me 
encontrava não ser detectado. Eram 23h10. Aproveito para abrir as tampas da mira e 
fico a aguardar. Mais um estalar de pau, um roçar de mato, mas nunca se mostrando. 
Pelos pequenos ruídos verifico que este passa por trás do cevadouro, parando á sua 
direita, sempre tapado. Passaram 10 min para fazer 70m. Fica parado algum tempo. 
Nisto, o vento que no inicio da noite estava certo, parecia um redemoinho. Vira 
subitamente a Oeste. Quase no mesmo instante o animal mexe-se e começa a se dirigir 
para a minha direita, passando ao meu lado uns 15m, mas sempre coberto pelas 
mimosas que caracteriza esta encosta. Fica nas minhas costas e sopra. Pensei “já foste”, 
mas talvez devido à altura não me detecta, dirige-se novamente para o cevadouro e fica 
á direita escondido. Mais 5min se passaram. 
O tão desejado ruído fez-se escutar! O roer de milho. Lentamente pego na visão 
nocturna e observo aquele animal imponente em posição perfeita. Não fosse um 
pequeno ramo de sobreiro que tapava ligeiramente a zona de tiro. Não sendo um tiro 
impossível, perante o porte do animal resolvo aguardar que este avançasse um pouco, 
ficando completamente exposto e assim foi. O primeiro monte de milho remolhado com 
uma mesinha caseira terminou e este resolveu avançar para o próximo, ficando perfeito, 
melhor era impossível: rabo mais perto que a cabeça, mas só ligeiramente.  
Ora vamos lá ao próximo passo. Pegar na besta, depois de já ter mecanizado o 
movimento não foi complicado, mantendo sempre os movimentos lentos, coloco a besta 
à cara e consigo ver perfeitamente o animal através da mira 3x12-56 regulada nos 5 
aumentos. Embora estivesse à sombra, retículo iluminado no local, e suavemente 
pressiono o gatilho, até que o disparo se dá naturalmente, para logo de seguida escutar o 



ruído a tambor, pooffff. Perfeito, foi de caixa das máquinas! O bicho arranca para a 
esquerda em debandada, sem soltar um único grunhido, para logo de seguida se dirigir 
para as traseiras do cevadouro e ficar em silêncio passados 30 a 40 segundos. Eram 
23h35. 
Ligo ao gestor a informar que teria efectuado o disparo, em que recebo a resposta com 
voz de sono; já deu com ele? Há sangue? 
Ao que eu respondi qual sangue qual bicho. Eu ainda estou no posto a tremer, você vem 
cá. 
Tendo recebido a resposta: veja se há sangue e depois diga alguma coisa. 
Fiquei nos meus pensamentos a desmontar a tralha e descer do posto. Abeiro-me do 
cevadouro e encontro o virote cheio de sangue vermelho vivo. Tento seguir a pista e 
nada de nada. Aqui era mesmo para confirmar se o Nony ia correcto quando o colocasse 
no rasto, visto ser o primeiro rasto real que faria. 
Resolvo ir buscar a carrinha e arrumar a tralha toda, comer uma sandes que tinha no 
carro e só depois dar início à pista a fim de dar tempo. Estes preparativos levaram 
45mim, quando recebo uma chamada do gestor a dizer que estava a chegar. Aqui já eu 
estava para dar início à pista de sangue com o cão. Resolvo não o fazer sem a chegada 
do Sr. Fausto. Quando este  chega, começa a entrar pelo mato adentro e eu solto o Nony 
que escutando aqueles ruídos bem que lhe queria ficar com as calças. Lá consigo 
acalmar o cão e colocar a trela de rastro e sigo para o cevadouro. 
Dou o virote a cheirar e este começa a se encaminhar para o local de fuga, para logo de 
seguida ser interrompido pelo estalar de mato quando o Sr. Fausto se movimentava a 
uns 15m de mim. Ora o cão não se concentrava, mas entre mato partido e latidos lá 
consegui convencer o Sr. Fausto a ficar parado visto o cão já ter dado com sangue 
vermelho vivo, muito pouco, e sempre borrifos. Mais um ruído do Sr. Fausto e 
novamente perca de rasto. Mais 5min para convencer o cão a pegar no rastro, mas este 
lá foi indo até que começa a entrar numa zona mais fechada, parando logo de seguida, 
aponto a luz um metro à frente do cão e lá estava ele, o meu porco. O cão, coitadinho, 
como foi o primeiro porco que viu, ficou admirado a olhar para o porco e para mim, 
para logo de seguida receber uma chuveirada de mimos e festas. 
Grito ao Sr. Fausto “está aqui, o cão deu com ele!”. Ao qual ele respondeu: “e é bom?” 
Quando me abeiro de tão imponente massa de músculos verifico que tinha boca e de 
respeito. Nisto já o Sr. Fausto estava junto a mim podendo ele também constatar que 
estávamos perante um verdadeiro Senhor da Noite. 
Felizmente para nós que o animal veio morrer a 10m do caminho e não tomou o rumo 
da encosta, pois era de um porte que nos fez suar um bom bocado para o arrastar para o 
caminho. 
Embora não tenha pesado o animal e tendo eu 75kg e o Sr. Fausto 80Kg este só se 
deslocava aos 50cm de cada vez em terreno plano arriscando que teria entre os 120 a 
130kg. 
Colocação do animal em pose de fotos, toca de imortalizar aquele momento para um dia 
recordar. 
Deixo-vos as fotos. 
Material; 
Climber treestand caseiro 
Besta Bowtech Stryker 380 
Ponta Rage 100gn 
Virote Carbom Expres 20” 



 

 



O Sr. Da Noite 

 
O sonho de todos nós 

 
 

 
 
 
 



O Sr. Fauto e o feliz caçador 

 
 
Nony ainda a tentar perceber o que seria aquilo 

 



 
 
Só a título de curiosidade, e não deixando de ser importante, se forem a homolgar 
recebem medalha de prata com uma pontuação máxima possível de 109,4 e mínima de 
105,4. 
 



Desde já os meus agradecimentos ao gestor por me aturar durante todo este tempo que 
temos passado juntos. 
 
 
Só mais duas fotos eheh em especial para o Vilela 

 
Querias ihih 
 

E esta é o ferro quente. Lol. Ficou quase intacta. 

 
 
A todos os companheiros o meu obrigado por lerem o relato e espero que tenham 
gostado. 
 
Um abraço Oliveira 


