
 
Navalheiro? (Parte I) 
 
Já tinha lido na net, em forums de caça, histórias de caçadores que andaram longos meses a tentar enganar “aquele” 
navalheiro. Ou porque já o tinham visto ou apenas por saberem pelas suas marcas que costuma passar em 
determinado local, investem longas horas em esperas onde tentam a conjugação de varios factores: que o Javali por lá 
passe naquele periodo de tempo, que o vento esteja favoravel, que naquele preciso momento não se faça qualquer 
ruido que denuncie a nossa presença, cheiros, etc, etc. 
 
Presentemente, eu próprio estou a viver uma aventura deste tipo. 
 
No local por mim eleito como “preferido” na herdade do Alentejo (não por ter melhores condições que outro qualquer 
lugar mas porque não tenho de andar muito e porque de lá posso sair mais cedo sem me cruzar com ninguém), tive a 
oportunidade de ter o primeiro encontro com um desses javalis que nos deixam de boca aberta (não por muito tempo 
senão o coração pira-se!) pela sua imponência. 
Por comparação com outros javalis que já ví e cujo peso era sabido, este não deverá ter menos de 120Kg. Não 
conseguí ver os seus dentes, pelo que o apelido de “navalheiro” não pode para já ser aplicado mas era certamente um 
macho. 
 
Costumava vir para este local fazer a espera apenas com uma cadeira que encostava a uma esteva. Assim sempre 
tinha alguma protecção do vento e tambem servia para dissimular um pouco a minha silhueta. No entanto, sentí que 
para aquele local isto não seria suficiente (é bastante aberto) e lembrei-me de construir um pequeno abrigo, feito de 
giestas, estevas e um ou outro pau. Aproveitei uma pequena azinheira e fechei tudo á volta menos uma pequena 
entrada, virada para o local onde penso ser menos provavel aparecer um javali. Quando estou sentado dentro deste 
abrigo, apenas a minha cabeça fica um pouco acima da cerca de estevas, o que impede qualquer animal de me ver 
pois o seu angulo de visão não o permite. Assim, mesmo estando totalmente iluminado pelo luar, estou praticamente 
invísivel. 
 

   
 
 
A cerca de 30m mantenho um cevadouro onde coloco algum milho todas as semanas. Não ponho grandes quantidades 
pois o acesso a este local só se faz a pé e o milho é pesado...   
 
Certo dia, perto das 18h40, ainda com bastante luz apesar do sol ter já desaparecido há bastante tempo por trás do 
monte, ouço um pequeno barulho, como se algo se tivesse roçado numa esteva, vindo do meu lado esquerdo, talvez a 
50m de onde me encontro. 
Não foi nem um pau a partir nem nada que indiciasse a presença de um javali, mas como estava tudo tão sossegado 
até então, chamou a minha atenção. 
Pego na besta que descansava no chão ao meu lado e apuro os sentidos. Ouço um pequeno pau a partir e excluo a 
hipotese de ter sido um coelho. Poucos segundos depois vejo um enorme javali numa zona perfeitamente aberta. É 
muito grande e noto que é bastante alto.  
O vento está sul e o animal aproxima-se de sul. Nunca me cheirará! Excelente.  
Imediatamente levo uma descarga de adrenalina que só visto. O habitual tremor nas mãos e a pulsação que dispara 
para os cento e tal. 



Continua a caminhar e se mantiver o rumo irá passar mesmo á minha frente. Avança lentamente. Ora o vejo, ora 
desaparece por trás de uma ou outra esteva. Está agora a 35m mesmo á minha frente e apercebo-me que vai na 
direcção do cevadouro. Sempre com a arma na cara, já destravada, sigo-o na sua caminhada para o cevadouro. 
Quando está a 5m deste, passa por trás dumas estevas e eu, que o aguardo com a arma apontada para o cevadouro, 
vejo-o a passar por trás deste, já com o traseiro virado para mim... a ir-se embora, tão calmo como chegou! 
 
Aguardo mais um pouco e começo a relaxar quando finalmente me apercebo que ele não vai voltar. Ouví passado 
algum tempo um pau a partir monte acima. Foi-se! 
 
Recapitulo vezes sem conta a cena que acabo de assistir e apesar de inicialmente me arrepender de não ter disparado 
quando ele estava precisamente á minha frente nos 35m, sinto que talvez tenha sido a decisão acertada. Ele ia a 
caminhar e com um animal destes não se pode arriscar a falhar o tiro. Talvez se eu não estivesse tão convencido que 
ele ia ao cevadouro tivesse arriscado... bolas, outra vez esta sensação que deveria ter feito melhor! 
 
No dia seguinte volto ao local e verifico que ele se deslocava por um pequeno caminho, que até então não tinha 
reparado, e que ele afinal não ia ao cevadouro, nem se desviou intencionalmente deste. Ele apenas seguia aquele 
pequeno trilho que mais parecia ter sido feito pela passagem de coelhos!  
Na minha cabeça aumenta a possibilidade de o ver de novo. Estou convencido que ele não me detectou e está 
acostumado a passar por aquele trilho. 
Ou será que me presentiu ou ouviu ou cheirou e nunca mais voltará???!!! 
 
 
 
Continua... 
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