
Casebres, noite de espera em 21 Maio 2013 

Ainda não estava refeito das canseiras do F-d-S em P.de Sôr e já ia a caminho da ZCT de Casebres, 

juntamente com O Henrique Jourdan e o Nuno C. Ribeiro, com paragem em Palma para 

aconchegarmos o esqueleto com umas bifanas espantosamente gulosas e a mini do costume. 

Depois do Tiago Lemos se nos ter reunido sorteámos os 4 cevadouros mais “querençudos” e, como 

era cedo, aproveitei para mostrar e “carregar” 2 dos outros locais aos caçadores presentes e que 

ainda não os conheciam: o da Lagoa e o do Pântano. 

Deixei o Nuno no Montinho, o Tiago nas Vacas e o Henrique no Lameiro e fui para o que me tinha 

calhado, o “do Pablo”, passando primeiro pelo “Pablo II” para repor a paraparoca...claro está que 

estava tudo comido. 

Antes de me instalar despejei uns bons 4 ou 5 kg de milho no “meu” cevadouro e coloquei a pick-up 

fora de vista – Besta em cima do bipé, binóculos pendurados ao pescoço, mantinha nos joelhos 

e...toca a esperar... 

Não esperei muito, pelas 10;20h resolvo dar uma espreitadela ao cevadouro com a mira telescópica 

para “ficar descansado”, aponto para a direita, rodo para a esquerda e quando foco o cevadouro...já 

lá estava um a comer...entrou num segundo sem eu dar por ele...super silencioso! 

Binoculei-o (gostaram desta?!) durante uns minutos e quando me preparava para colocar a arma em 

posição ouço um leve restolhar á esquerda...oláááá, querem ver que este é o escudeiro e vem aí o 

patrão navalheiro?!; esperei mais uns 10 minutos mas não se voltou a ouvir mais nada pelo que 

resolvi tratar do assunto com o “pássaro que tinha na mão”, tanto mais que o desbaste no milho já 

era grande e ele podia resolver ir visitar outras paragens. 

Dot luminoso a meio do bicho logo atrás da mão direita, aperto suavemente o gatilho e lá vai o tubo 

de alumínio e carbono armado com uma Rage de 2 Lâminas e uma amplitude de 1,75”...nesse 

milésimo de segundo parece-me que o porco inicía uma viragem de fuga para a direita mas logo dá 

um “pinote” e cai a 2 metros de patas para o ar...esperneando com violência até cair na ribeira que 

passa por trás do cevadouro, ficando imediatamente fora da minha vista. 

Após um ou dois minutos de silêncio ouço-o a movimentar-se mas sem sair do local pelo que percebi 

que estaria paralisado e que se impunha um “remate”...enviei uma mensagem ao J.Madureira a pedir 

conselho...vou lá de lança ou armo a besta e espeto-lhe outro virotão – lá pensei melhor e como 

quem tem cu, tem medo, chego-me a ele e dou-lhe um tiro de frente directo ao coração, com tanto 

azar que o bicho mexeu-se no momento e acabo por lhe atravessar a mão esquerda também – a 

morte veio rápida e desço ao “rio” para lhe tomar o peso. Ná, sem ajuda não sai daqui...vou mas é 

buscar o resto do pessoal para irmos à do Fernando (Gestor) desmanchar o porquito. 

Resumindo: após mais 3 ou 4 horas de viagem e labuta lá se tirou o casaco ao bicho, com a preciosa 

ajuda e liderança do Fernando e do Henrique e, depois da partilha da carne, regresso a casa onde 

chegámos (Borel) pelas 5,00h da manhã. 

Arma: Besta Bowtech Strikezone 380 



Virotão: Easton FMJ 20” c/insert latão 

Ponta de Caça: RAGE Xbow 1,75” 125grains 
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