
Lua de Outubro (II) 
 
Por estes dias, recebemos mais um grupo de experientes arqueiros.  
 

 
 
Entre caçadas ás perdizes, coelhos, sessões de tiro para treino e algumas apostas, passaram-se bem estes 
poucos dias. Apesar disso, continuamos a ser acusados de servir muita e optima comida, não havendo 
actividade fisica que chegue para gastar tantas calorias!  
 

   
 
No que ás esperas nocturnas diz respeito, em dias consecutivos ouviram javalis, tendo mesmo avistado um 
grupo de 6 ou 7 que se deslocava na direcção do cevadouro, mas não chegaram a entrar. Ou melhor, 



entraram mais tarde, já de madrugada e com os caçadores noutro local! Foi essa a conclusão a que 
chegámos quando vimos o cevadouro na manhã seguinte. 
 
Não tivesse o Jorge, á ultima da hora mudado o local previamente escolhido para a espera, e provavelmente 
teria sido ele a presenciar o que de seguida vos vou relatar. 
Seja como for, e como caçadores que são, ir para o campo, partilhar o mesmo espaço com os animais 
selvagens, matar ou não/ é tempo dado como bem empregue, é paixão, é CAÇA!  
 

Mais uma experiencia inesquecivel! 

 
Quem me conhece, sabe quão grande é a minha paixão pelos javalis e pelas esperas nocturnas. É para mim 
um verdadeiro privilégio poder partilhar o tempo e o espaço com estes maravilhosos animais, no seu próprio 
territorio, onde se deslocam com mestria. 
Como não gosto de alturas, os palanques não costumam ser uma opção. Nada como uma cadeira no chão e 
a possibilidade de nos movermos a gosto. Esta minha preferencia, se por um lado me pode prejudicar por 
mais facilmente denunciar a minha presença, por outro, permite-me por vezes estar de tal forma próximo dos 
animais que me proporciona experiencias que jamais esquecerei e que alimentam esta minha paixão. 
 
Como disse anteriormente, o Jorge que inicialmente me tinha dito que iria para aquele local (reforçamos o 
cevadouro e colocámos um pouco de alcatrão de Faia), mudou de ideias já perto da hora da espera e decidiu 
ir para outro local.  
Eu, que ainda não tinha pensado para onde ir, aproveitei a deixa e fui para esse local. 
Chego perto das 19h, já um pouco tarde para esta epoca do ano, retiro a cadeira do alto do palanque e 
coloco-me na sua base, protegido por uma “paliçada” de estevas. Não é dos locais que mais gosto! Apesar 
de já aqui ter morto um bom macho, é um pouco “fechado” e eu prefiro locais mais abertos e com maior 
visibilidade. 
 
Besta armada no chão, recosto-me na cadeira e /  espero. Está um final de tarde maravilhoso. 
 
20h começo a ouvir do meu lado direito, talvez a 50m, paus a partir e o habitual “respirar” dos javalis. Por alí 
estiveram mais de uma hora, aproximando-se lentamente.  
Passam agora alguns minutos das 21h e ouço-os, já relativamente perto, talvez a 15/20m. Estão a mastigar 
bolotas. Muita bolota comeram eles! Pelo ruido que fazem não devem ser mais de 3 ou 4 animais. 
 
Estava de tal forma distraido que só agora me apercebo que de onde me sentei não vejo o cevadouro! 
Mudámos a  sua localização um pouco mais para a direita de onde costumava estar! 
Não é grave pois os javalis não caiem de paraquedas/ mas/ 
 
Estou entretido a ouvir os javalis e embrenhado nos meus pensamentos, quando ouço um javali a bufar nas 
minhas costas. Não está muito longe e rápidamente percebo ser um grupo deles. Caminham na direcção do 
cevadouro e começam a passar pelas minhas costas, da esquerda para a direita, a não mais de 10m. 
 
Pego na besta e preparo-me para os receber/ raios! O cevadouro! Não o vejo! Vão entrar pela parte de cima 
dele e não os verei!  
 
Já de besta na mão, levanto-me da cadeira, muito devagar para não fazer qualquer ruido e ajoelho-me. 
Avanço “de gatas”, cerca de um metro, e passo o limite da paliçada. Viro á direita mais um metro e deito-me, 
meio de bruços, sobre o meu lado direito. Os javalis estão agora muito perto do cevadouro, mas ainda não os 
vejo. 
 
É neste preciso momento, alguns segundos após me ter deitado de bruços no chão e com o cevadouro á 
minha frente a cerca de 10m, que um javali do grupo que estive a ouvir por mais de uma hora, avança a 
correr, faz uma investida pela minha esquerda e pára a 4 metros de mim/ a rosnar! Não me mexo e olhamo-
nos mutuamente. Não sei se é macho ou femea, mas é grande! É lindo! 
 
Esta cena não deve ter demorado mais de 4 ou 5 segundos/ recua sem se virar e desaparece a passo por 
entre o emaranhado de estevas de onde surgiu! Está zangado! 



 
Os javalis que iam ao cevadouro/ não faço ideia do que lhes aconteceu! Devem ter ouvido o javali e foram-
se embora. Nem sei para que lado! 
 
Perdida a hipotese de atirar, levanto-me e volto para a cadeira. Estou sujo, com os batimentos cardiacos bem 
acelerados, mas completamente feliz por ter tido mais este encontro com os animais que tanto respeito e 
admiro. 
 
Já os tinha tido a poucos metros, mas tão perto e tão/ “pessoal”/ nunca tinha acontecido! 
 
É impossivel transmitir tantas emoções por palavras. Espero, no entanto, ter conseguido dar uma ideia de 
como me divertí nesta espera. 
 
PF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


