
Casebres – 20/04/2013 
 
 
A Lua de Abril já começou à uns dias e eu nada. 
À conversa em Monsanto, onde estava a treinar, apanhei o Augusto a jeito: 
- Augusto: como estamos de esperas? Para mim, já sabes que só sextas à 
noite ou sábados e estou com muita comichão no dedo. Como hoje é 
sábado… 
- Eh pá isto está complicado. Ponte de Sôr, está cheio. Casebres, vou lá eu e 
já tenho mais quatro. Torres ainda está cheia de água. Este fim de semana 
não estou a ver. 
- Então põe-te a ver, e arranja qualquer coisa, que há mais de dois meses 
que só vejo porcos pendurados no talho, e esses são domésticos. 
Ficámos por ali, treinei mais um bocado, recolhi o material e fui para casa. 
No caminho toca o telemóvel; era o Augusto   !! 
- Olha lá, um gajo que ia a Casebres e ficou de me confirmar a ida, desistiu. 
Queres ir? Pergunta idiota.  
- Claro que quero, porra!! onde e a que horas? 
- Na Proflecha às três e meia. Vou eu, vai o Fernando, O Nuno e o filho e tu. 
 
Chegado a casa comuniquei/solicitei (as mulheres são importantíssimas na 
caça) que dentro de hora e meia saía para fazer uma espera. 
- Está bem, a que horas voltas? 
- Depende do que se apanhar, mas antes das duas não vai ser. 
- Beijinhos e até amanhã. 
 
Comi qualquer coisa, arranjei as coisas, mudei de roupa e ala para a 
Proflecha. Quando cheguei já lá estava o Fernando. O resto do povo? 
perguntei eu.  
- O Nuno e o Gonçalo vão lá ter, como vamos com tempo, encontramo-nos 
em Palma e comemos umas bifanas. 
 
E aqui começa o meu azar. Quando vou pôr umas coisas na mochila para 
passar a tralha para a pickup do Augusto o fecho da mochila abre-se e 
espalha tudo no porta-bagagens. Bonito!! Por acaso trago sempre no carro 
uma mochilita do Decathlon que uso quando vou à compras. Como é mais 
pequena despejo o que achei que ia precisar e lá vamos. A meio do caminho 
começo a ter a sensação que me esqueci de algo. 
Burro, claro que me esqueci! Nem uma camisola, range finder idem e 
telemóvel nem pensar. O Augusto estava a falar com o filho que estava na 
Proflecha e ele confirmou que o telemóvel estava no suporte do meu carro 
bem à vista! Com o telefone do Augusto, ligo para o meu filho para ir 
recolher o telemóvel do carro. 
Quanto a agasalhos, o previdente do Augusto tinha um cobertor a mais, 
estava safo. 
 
Depois destas peripécias, de uns pratos de caracóis, de umas bifanas, de 
umas “mines” e de uns cafés, lá vamos todos para Casebres. 



Deixamos o Fernando no palanque do pântano, levamos o Nuno para o 
palanque das vacas, O Gonçalo para o Lameiro, eu fico no do Pablo, e como 
estou sem comunicações combinamos a hora de recolha: meia noite e meia. 
E o Augusto vai para o seu sítio. 
Instalo-me no palanque, preparo o arco, tiro a tranca da calibre 12, monto a 
máquina que trago sempre para as esperas e espero. Eram 18 h. 
Passado um tempo começo a ouvir perdizes por trás de mim. Viro-me e lá 
estão elas: um casal, os perdigotos nem vê-los. Mais um bocado sem acção 
e as perdizes voltam. Desta vez só as ouço, não as consigo ver. Quando me 
viro para o cevadouro, quase caio da cadeira.  
Um porco! Em plena luz do dia, eram oito horas! 
Não o ouvi entrar, nem um pio, entrou de pantufas. Ali está ele a comer 
sossegado, sem se mexer. Deixo-o comer um bocado, pego no arco e 
levanto-me. Levanto o arco e o bicho olha para mim. Mau; o vento está bom, 
não fiz barulho, estás a olhar para onde?  
 
Como os porcos são bastante zarépios, e não tendo ouvido ou cheirado nada 
de estranho, voltou ao milho. Armo o arco, aponto, segundo pino na casa 
das máquinas e disparo. Não vi o nock a acender, pó a levantar e porco a dar 
um salto e a correr para o mato. 
Camelo! Destas não há muitas. Desperdicei uma oportunidade de ouro para 
quebrar o jejum. 
Era uma vez um porco. Tinha que ser hoje que me esqueci do range finder! 
Rais parta a pontaria, o tiro foi baixo. Estou eu nestas filosofias e vejo um 
focinho a sair das ervas. 
Olá!! Ou estás com muita fome, ou não percebeste o que aconteceu. Espreita 
mais um bocado e entra novamente no cevadouro. Começa a comer como se 
nada tivesse acontecido e numa posição de javali numa prova de 3D.  
Será que és um javali burro? Deixo-o comer, ponho outra flecha no arco, 
levanto-me, armo o arco e o porco passa a mostrar-me os presuntos. 
Aguento, mas como o bicho não se volta, desarmo. Ficamos assim, até que 
sua senhoria se começa a virar. Armo outra vez, está a três quartos, aguento 
e ele vira-se outra vez. Perfeito. Segundo pino outra vez na casa das 
máquinas mas desta vez mais acima. Disparo. Vejo o nock aceso ir até ao 
porco e aparecer do outro lado cravado na terra. O javali dá uma cangocha, 
entra a passo no mato, vira-se como a tentar perceber o que lhe aconteceu e 
afasta-se a passo. Esquisito. Ainda o vejo parado a vinte metros do 
cevadouro e depois desaparece. 
 
Quando deixei de ouvir o coração a bater-me nos ouvidos e a adrenalina a 
voltar a níveis aceitáveis, sento–me e tento encontrar o bicho com os 
binóculos. É um belo bicho. Fico no palanque mais meia hora, mas para 
aproveitar a luz que ainda há, decido descer.  
Vou até ao cevadouro perceber o que se passou. 
A primeira flecha, com uma ponta Hunor bateu numa pedra e a lâmina e o 
parafuso que a segurava desapareceram. O nock saltou e está desligado. 
A segunda está cravada no chão e está coberta de sangue. 



Arre gaita até que enfim!!! Sigo na direcção que o porco levou quando se foi 
embora e rasto de sangue nada, nicles, zero. Como este cevadouro é  
bastante frequentado, há uma série de veredas que partem dele. Corri-as 
todas e nada de sangue. 
 
Vou pedir ajuda ao Augusto, que me disse que ficava por perto a 
experimentar um sítio novo.  
Como não tenho telemóvel, ponho um cartucho de chumbo miúdo e dou um 
tiro para o ar, na esperança que ele ouça e pense “vamos lá a ver o que é 
que caiu” e venha ter comigo. Espero quase vinte minutos e de Augusto 
nada. Como para mim, a espera estava acabada, desato a assobiar para 
tentar chamar o Augusto. Pode ser quer ele ouça e venha perguntar “pensas 
que estás a chamar um táxi? Isto é uma espera, #£@§€-se!!”. 
 
Nada de Augusto. Com a orelha murcha, volto para o palanque, tiro as 
munições da espingarda – ainda não foi hoje que se estreou a rematar 
porcos, subo e como a bela da bifana que trouxe de Palma, empurrada por 
um chá quente (podia-me ter lembrado de uns sumos, mas enfim…).   
 
Estou eu nestes preparos a mentalizar-me para aguentar mais umas horas, 
quando ouço algo com uma voz asmática por trás de mim. Devagarinho viro-
me e, quase por baixo do palanque está o dono da voz, um javalurso e mais 
atrás, na sombra, outro bicho da mesma espécie mas mais raquítico, com 
trinta ou quarenta quilos. 
O asmático continua a cheirar e avança até ficar mesmo por baixo do 
palanque. Assim só se lhe deixar cair uma pedra na cabeça. Não dá para 
atirar. O bicho continua a tomar ventos e penso “estás aqui, está-te a dar o 
meu cheiro e arrancas de primeira a fundo, com o parceiro a reboque”. 
 
Foi o que aconteceu, só que não arrancou a toda a velocidade. Parecia que 
sabia que eu não tinha ângulo para atirar e afastou-se calmamente a refilar 
contra os forasteiros que insistem em passear na sua propriedade. 
Ainda vi uma raposa a passear de um lado para o outro, possivelmente atrás 
de uma perdiz que tinha ouvido, mas como não estava a distância de tiro 
limitei-me a apreciar o espectáculo. 
Por volta da meia-noite arrumo o estaminé e como se tivéssemos combinado 
ao minuto, aparece o Augusto. “Mandei-te uma mensagem e não 
respondeste. Até pensei que lhe tinhas dado com a espingarda, mas como 
cinco minutos depois passou um porco nas minhas costas, vindo do teu lado 
disse para mim – o nabo nem com caçadeira acerta…”. 
Contei até dez antes de lhe responder e fomos levantar o resto do pessoal. 
Nesta noite só o Gonçalo, filho do Nuno, não viu nada e o Fernando atirou 
duas vezes, mas falhou. 
 
No dia seguinte, à conversa com o Paulo Vilela, ele desafiou-me “saio daqui a 
um quarto de hora e por volta das duas podemos ir até lá com o Maxx, que 
acha?” 
Eram duas e um quarto estávamos a caminho. 



 
Quando chegámos, o Maxx arrancou pelo mato fora mas desta vez estava 
em modo de passeio pelo campo. Ainda demos com os encames de uma vara 
mas mais nada. Aproveitámos para o Paulo conhecer os palanques, ver os 
patos na charca e regressámos a casa. 
Aqui fica o link para o filme que fiz. A câmara não ficou alinhada pelo que só 
se consegue ver a entrada do javali e o primeiro disparo. No segundo só se 
vê o traço do nock. 
 
Um abraço e até à próxima lua. 
 
José Franco. 


