
Espera em Herdade de Besteiros – Piçarras 

15.03.2016 
Saímos de Carnaxide cerca das 15h, o José Madureira e eu fomos em direção a Piçarras 
onde chegámos cerca das 16 e qualquer coisa. Já nos esperava lá o Tiago Lemos e todos 
juntos iniciámos, como de costume, a caçada com uma volta pelos cevadouros para ver 
quais estavam mexidos.  

Depois de dar a volta a todos, apenas três estavam mexidos a sério e com fortes 
probabilidades de terem sido porcos. 

Outros estavam pouco mexidos ou com indícios de o serem apenas por raposas, texugos 
e outros animais pequenos. 

Resumindo: eram os melhores do costume, mas calhava mesmo bem porque nós também 
eramos três. 

Voltámos para a casa dos caçadores e depois de mudar de roupa e equipar para a espera, 
sorteámos os postos. 

Ao José Madureira calhou o que eu na lua passada matei dois porcos!  Parece que hoje é 
que vais ter sorte! Disse-lhe eu!! 

Ao Tiago Lemos calhou o 7 e a mim o 5. 

 

  

 

O 5 um cevadouro que tem um palanque no chão e além disso uma escada com um posto 
no topo encostado a uma arvore a cerca de 4m, mais ou menos, de altura. 

O cevadouro está debaixo de um grande Pinheiro, a cerca de 25 m de distancia. Mais para 
a direita há um toco de arvore com alcatrão de Faia com aspeto de ser muito coçado. 



 

Instalei-me, medi as distancias e fiquei confortável a fazer de estátua. 

Fiquei, e fiquei e fiquei. 

Quem espera, por vezes desespera, e este foi o caso… 

Cerca das 22h, já eu tinha perdido a esperança de ver alguma coisa, barulho de zaragata 
ao longe… 

Talvez sejam Raposas, pensei. 

Mas daqui a pouco, pela minha direita, passos pesados. Barulho de porco a cheirar o ar e 
de repente uma rosnadela forte. 

Era de certeza um Macho que na sua ronda á volta do cevadouro me tinha cheirado!! 

Mau! Este já é para esquecer! Já deu por mim! É o costume. Cada vez estão mais 
sabidos… 

Deixei de o ouvir, mas cerca de 10 minutos depois vejo três vultos negros a aproximarem-
se do cevadouro pela minha direita. Maravilha!!! 

Eram todos do mesmo tamanho. Não muito grandes. 

Afastaram o disco e começaram a comer. Volta e meia davam uma trombada no vizinho. 

A certa altura desataram todos á bulha, enquanto comiam. 

Devido ao seu mau feitio, pensei tratar-se de pequenos machos.  

Ficaram assim 20 minutos, talvez! 

Ás tantas um sai de fininho… outro vai atrás… e ficou só um a comer… 

Ora eu tinha prometido a mim mesmo que só iria atirar a um macho confirmado… 

Mas…!!!!??? O dedinho caçador foi mais forte e apesar de o estar a ver muito mal e 
apenas distinguir um vulto acabei por disparar a minha besta Stryker strykezone 380 e 
atingir o vulto em cheio. 

Desatou tudo a correr para a minha direita e pouco depois ouvi um porco a estrebuchar 
ali perto. 

Esperei um pouco e fui ver o virotão Tenpoint ProV22 com Nock luminoso que estava 
espetado num tronco caído no chão atrás do disco de comida. 

Tinha sangue, e sem duvida tinha atravessado o animal, mas não era um sangue vermelho 
vivo. Cheirava um pouco a tripa! Mau sinal. Sangue ali há volta nem vê-lo… 

Só umas gotas de baba, sem duvida caídos dos animais a comer. 

Bem!!! Vi para onde foram! Talvez haja sangue mais para longe. 



Iniciei o bater o terreno para o local onde eles tinham ido e nada! Nem Sangue, nem 
Bicho. Fui até cerca de 60/70m do local do tiro e desisti com receio de me perder, pois 
não conheço o suficiente do local. 

Esperei mais um pouco e cerca das 24h fui buscar o Tiago Lemos e o José Madureira que 
não tinham visto nem tido nada. 

Juntos, começámos a bater o mato com mais afinco, cada um com a sua lanterna até que 
eis que o Tiago grita: 

Achei, Mário anda cá! 

Arrebitei logo a orelha e disse: A Sério??? 

Ele responde: querias… 

Desanimei logo… 

Anda, que achei mesmo!!  

São estes os momentos que fazem as emoções da caça e os bons amigos… 

E MARAVILHA, não é que tinha mesmo encontrado!!! 

Apesar de nunca termos visto uma pinga de sangue, e com um pouco de sorte, acabámos 
por encontrar o porco que, e para não variar, era mais uma PORCA.  

Com cerca de 40 Kg, foi atingida no pulmão esquerdo e o virutão saiu por uma das nalgas. 
No caminho furou Estomago, Rins e intestinos. Mesmo assim correu 80m. São mesmo 
fortes estes animais. 

Os meus agradecimentos ao TIAGO LEMOS e ao JOSÈ MADUREIRA, sem os quais 
não teria encontrado este animal. 

 

 



 

 

 

 

Cacem Bem, Se Puderem… 

 

Mário Ferreira 


