
Lua de Outubro (I) 
 
Não se pode dizer que tenham começado da pior forma, estes primeiros dias de lua. 
Registámos vários avistamentos de javalis, um foi mesmo abatido e outro não quis ficar para ver como era! 
 
Mas começando pelo inicio... 
 
Fui levar o meu amigo Abel á outra herdade que integra a ZCT, onde se pode caçar com carabina, e 
porque me esqueci de levar uma cadeirinha, fiquei no caminho que separa as duas herdades sentado na 
traseira do carro. 
Os vários caçadores estavam já nos seus postos pelo que não pude voltar a casa para ir buscar uma 
cadeira... raios! 
Perto das 8h30 ouço os javalis do meu lado esquerdo. Não estão longe mas o mais provável é não os ver, 
penso. 
 
Pois pensei mal! Passado pouco tempo sai um javali ao caminho preparando-se para passar por baixo da 
vedação. De forma instintiva premi o gatilho e coloquei o virotão no sitio certo. No mesmo instante saem 
mais dois mas voltam para trás ao assistirem á cena. Se não tenho atirado logo ao primeiro, qualquer um 
dos outros seria mais pesado0 paciencia. 
O javali pouco andou, tendo feito alguns círculos apertados. Este foi fácil de encontrar! 
 
Voltei no dia seguinte para fotografar o local e a rede por onde se preparavam para passar. 
 

 

 





 

 

 

 

 



Depois de uma manhã a perseguir coelhos e perdizes, nada como uma boa almoçarada. E para desmoer, 
uma sessão de tiro a 80m é melhor que qualquer digestivo. 

 

 

 



 

Na charca também foram avistados alguns javalis mas não se colocaram “a jeito”! 

O Manolo foi para o marco, e quando chegamos a casa ficamos a saber que atirou num javali a 17m. Já 
tinha andado a ver se conseguia encontrar o animal mas tinha desistido. 

 A cena do tiro foi filmada por uma camera que ficou na base do posto. A luz não é a melhor mas 
consegue-se ver o impacto da flecha. O vídeo, depois de editado (tem 15m de duração!), será colocado no 
separador Videos/2010/10.  

Subimos ao monte e lá fomos tentar encontrar o javali. Éramos 5 e rapidamente o Guanche assumiu a 
liderança das operações. Se não visse, não acreditava! Impressionante a forma como conseguiu descobrir 
as marcas de sangue, estivessem elas no chão ou apenas nas folhas das estevas, por mais de 1 km (!!!). 
Tudo isto pelo meio de estevas e giestas cerradissimas. E a que velocidade ele o fez! Dito por quem 
percebe disto, igual só tinha visto em África e por parte de um batedor muito experiente. 

 

O que é um facto é que o tiro não teve a melhor colocação (saiu alto e perto da omoplata) e o sangue não 
era muito. 
Depois de mais de 3h de arranhões e muito suor, tivemos de desistir. Desalentados e cansados voltamos 
a percorrer os mais de 1.000m e dirigimo-nos a casa. O jantar foi servido ás 05h00. 

 

 

 

 



 

Foram mais uns dias de excelente convivio onde todos ficaram com vontade de voltar. 

 

Até breve 
PF 


