
Recebemos este mês de Agosto um grupo de arqueiros Espanhóis. A temperatura era de tal forma 
elevada que a herdade mais parecia uma herdade fantasma. Ás 2h da tarde tinhamos uma bela 
temperatura de 48 graus, ao sol. Não se via um coelho, um pássaro, nada! 

1º dia 

Escusado será dizer que o almoço foi substancial e que se arrastou tarde dentro)  

 

Ainda faltavam algumas horas para irmos para a espera e o calor era de tal forma abrasador que não nos 
restou outra hipótese senão enfiarmo-nos dentro do tanque, com a água a 32º! 

 



 

Finalmente chegam as 19h e apesar de ainda haver sol, vamos para os postos. Prefiro que cheguem um 
pouco mais cedo aos locais de espera, mas que cheguem antes dos javalis! Estes, especialmente nesta 
época do ano, começam a movimentar-se bastante cedo, de dia ainda, para irem aos pontos de água 
banharem-se. Só depois vão aos cevadouros comer. Isto dos javalis, claro, não é uma ciência exacta mas 
a nossa experiência e algumas fotos sustentam esta teoria. 

Pelas 19h45 estamos todos já sossegados á espera) 

Fui para a charca de cima, que de charca pouco já tem, mas cujo cevadouro tem sido visitado desde há 
alguns meses, quase todos os dias. Está uma suave brisa de Noroeste, bem de frente para mim, que por 
vezes mais parece um bafo! 

Coelhos ás dezenas de volta do cevadouro. Pelo menos estou entretido contando-os enquanto a noite não 
cai. 

 

Pelas 21h15 começo a ouvir paus a partir no monte á minha esquerda. Pelo ruído que fazem sei de 
imediato que são javalis, e mais que um. Pego na besta e preparo-me para os receber. 



Apesar de não conseguir ver os animais, sinto serem pelo menos 7 ou 8. Deslocam-se pela esquerda para 
as minhas costas, lentamente, a roer algo que não consegui descobrir. Era como se roessem milho ou 
algo bastante duro. Procurei mais tarde por todo lado sinais que me dessem alguma pista mas não 
descobrí o que roiam! 

Dois javalis pequenitos, de perto de 25kg, desceram á água. Beberam até saciar a sua sede. Isto passou-
se aos meus pés! A cerca de 5 metros de mim, que estou na barreira da charca, escondido entre as 
estevas. Esperei mais um pouco mas foram-se devagarinho) sempre a roer não sei o quê!!!!  

Perto das 22h30 volto a casa. Estou ansioso por saber se alguém matou algum javali. Só ás 24h nos 
reunimos todos. É hora de contar as historias. Vejo muito brilho nos seus olhos! 

O Guanche foi com a Verónica para um local perto da casa mas que tem sido visitado todos os dias. E 
assim foi uma vez mais. Inexplicavelmente, de acordo com o próprio, falhou! Não encontra justificação 
para o facto) todos sabemos ser mais facil falhar do que acertar! Não era um javali muito grande, talvez  
com 40kg mas esses são os mais tenros) 

 

O Carlos Cayuela foi para a zona mais alta da herdade. É um local geralmente ventoso e que oferece uma 
caminhada de desmoralizar qualquer um, mas é bastante frequentado por javalis. Também ele atirou a um 
javali mas teve a mesma sorte) falhou. Foi decididamente uma noite de sorte para os javalis. 

O Emilio Cruz foi para um local a que chamamos “Eucaliptos”. Disparou a um coelho) e falhou. A flecha 
ficou espetada no chão, perto do cevadouro. Pouco tempo depois ouve um javali a aproximar-se. Segundo 
ele “um bom bicho”) passou por baixo do palanque, foi ao cevadouro e quando o Emilio se preparava 
para atirar, o javali cheirou a flecha e saiu calmamente, da mesma forma como entrou! Que noite! 

O Carlos foi com o Moncho para o palanque da varzea. Não demorou muito a começarem a ouvir os 
javalis no alto do monte á sua frente. Lá acabaram por descer, e segundo afirmam, estiveram a cerca de 5 
metros do cevadouro. Um golpe de vento fez com que dessem meia volta e lá foram eles calmamente 
monte acima de novo! 



 

O Manuel Contreras foi para a lagoa das rãs. Não viu nenhum javali mas teve um deles a rondar e a bufar 
nas suas costas, a meio da encosta. O Vento traiu o Manuel e o javali não se mostrou. 

O Fernando foi para a extrema da herdade com o seu primo David e a cerca de 200m do Carlos Cayuela,  
Nada ouviram) nem um coelho) 

Jantámos e fomos para a cama cedo) perto das 3h00) amanhã é outro dia. 

Continua) 

 

 

 

 

 


