
 

O último de 5! 
 

Vivi, nestas luas de Fevereiro e Março de 2015, momentos e lances de caça inolvidáveis. 

Em 7 ou 8 noites de lua, avistei inúmeros animais –mais de duas dezenas – e consegui 

cobrar 5 javalis. Dois deles foram cobrados numa única noite, que é coisa que nem todos os 

dias sucede ao esperista–arqueiro (ou besteiro)…Nenhum navalheiro, porém. 

Tive também a felicidade de não ferir nenhum animal, sendo que todos aqueles a que atirei 

se quedaram a poucos metros do cevadouro, com excepção de um deles que terá andado, 

talvez, uns 80 metros antes de expirar. Serviu-me de emenda o navalheiro que deixei ferido 

em Ponte de Sor em 2013… 

Mas passemos ao relato do quinto – e último – das luas de Fevereiro e Março de 2015. 

 

Na Quinta-Feira, véspera de feriado, cheguei a Ponte de Sor sozinho, logo após a hora de 

almoço, e ainda a tempo, pois, de dar a volta aos cevadouros sem grande risco de prejudicar 

a espera nocturna. Na véspera haviam lá caçado dois colegas e tinham sido avistados 

animais no cevadouro do “Eucaliptal 1”. A volta aos cevadouros não me deixou animado, já 

que apenas um tinha mexido e o vento não permitia sequer que lá se caçasse nessa noite. A 

noite foi, pois, de espera num outro cevadouro onde o vento era mais propício e nada vi. 

Também não ouvi tiros nas herdades vizinhas, o que significa que a “secura” era 

generalizada. 

No dia seguinte, Sexta-Feira, logo pela manhã, dei novamente a volta aos cevadouros e 

apenas um – o “Buraco” – havia sido visitado. A direcção do vento não era a ideal – 

dificilmente o é naquele sítio encravado no fundo de um vale…. – mas, com um bocadinho 

de sorte, permitiria a entrada dos porcos. Nesse dia esperava que viessem ter comigo dois 

companheiros para caçar, o que acabou por não suceder. 

Ainda equacionei desistir de caçar naquela noite, já que o vento estava no limite do aceitável 

e qualquer pequena alteração inviabilizaria que se caçasse o “Buraco”. Acabei, porém, por 

ficar.  

Pelas 19 horas arranco, pois, em direcção ao cevadouro. Neste local não existe rede, pelo 

que não voltei atrás para recuperar o telemóvel esquecido na casa da herdade. 

Deixei o carro a uns 200 metros do cevadouro, no fim do vale, e regressei a pé até ao sítio 

da espera. O acesso ao palanque faz-se por uma vereda que cruza o caminho dos porcos, o 

que é, evidentemente, de evitar… 

Este palanque trata-se de uma barraca ao nível do chão que permite, porém, que se cace a 

partir do “telhado”, o que evidentemente fiz, para ter alguma vantagem na dispersão do 

cheiro. Mal coloquei o pé no “telhado”; porém, pensei se não teria cometido um erro…é que 



a tinta da “cobertura” está toda empolada e, ao mínimo movimento, produz barulho suficiente 

para afugentar qualquer animal que se encontre nas proximidades. Lembrei-me logo do 

velho adágio que creio ser da autoria do José Franco: “Nos palanques Augusto, é cá cada 

susto!” ;-) 

Por ali fiquei, sem grande liberdade de movimentos, até que, perto das 23 horas, ouço um 

porco a tomar ventos vindo da direcção onde tinha o jipe. Poucos momentos volvidos, novo 

sopro, desta feita já mais próximo, anunciava que a bicharada estava a seguir o mesmo 

caminho que eu havia feito a pé horas antes e estava a deparar-se com o meu cheiro. 

Pouco tempo depois, vejo-os a subir a estrada e entraram os 4 ao cevadouro – a mãe, 

substancialmente maior, e três belíssimos porquinhos de 60 kgs. Logo que um dos infantes 

se colocou em posição, atirei e fiquei com a sensação que o tiro havia sido bom e que o 

porco não teria ido longe. Mesmo sabendo que esperar, muito provavelmente, iria fazer com 

que não pudesse contar com a ajuda do Sérgio para carregar e desmanchar o porco, 

aguardei até à meia – noite, hora a que saí do palanque. 

No chão do cevadouro deparei-me com abundante sangria, o que me fez reforçar a 

convicção que o porco se teria quedado por perto. Por outro lado, era visível que o animal 

havia subido um combro muito inclinado até à estrada, o que não é bom sinal, como 

sabemos. 

Decidi, assim, não arriscar e, antes do pisteio, fui ao jipe buscar a lança, já que estava 

sozinho, o porco era de respeito, e nem sequer tinha um telefone para chamar ajuda se as 

coisas dessem para o torto. A precaução revelou-se, porém, desnecessária. O animal subiu 

o combro, atravessou a estrada, e ficou-se logo ali nas banhas que existem do outro lado da 

estrada. Não andou mais de 15 metros desde o cevadouro. 

 Impossibilitado de chamar ajuda, amarrei o animal a uma corda e reboquei-o até à herdade. 

Nisto já era quase uma da manhã e não tive coragem de acordar o Sérgio, que já dormia, 

pelo que desmanchei o porco sozinho, colocando-o no ar com a ajuda do jipe. Aliás, foi 

também o jipe que forneceu a iluminação necessária. Na balança, acusou 60 kgs e demorei 

pouco menos de uma hora a desmanchá-lo. 

Nesta caçada, utilizei, como habitualmente, a Bowtech Striker 380 e pontas Grim Reaper de 

125 gr. 

Eis a foto possível: 

 



 


