
Navalheiro? (parte II) 
 
Caros amigos,  
 
Quando escreví a primeira parte desta história sabia já que esta tinha continuação. Foi uma maldade que vos fiz mas 
que serviu para me dar mais um pouco de tempo para a escrever. Mas fica desde já o aviso que ainda não foi desta e 
nem sei se haverá uma “parte III”... espero bem que sim! 
 
Depois do sucedido, passei muitas horas a pensar como poderia “enganar” tão imponente animal, no seu próprio 
terreno. Não é fácil.  
Optei por este tipo de caça precisamente pelo acréscimo de dificuldade que uma besta ou um arco nos proporcionam 
face a outro tipo de armas. Não é só o facto de termos uma só hipotese de disparo, mas tambem a limitação do alcançe 
e o facto de termos de saber calcular com precisão a que distância o animal se encontra. 
É efectivamente esta a minha paixão. Sentir-me no meio dos animais, tentar que eles não se apercebam da minha 
presença, e se possível que se aproximem o suficiente para lhes poder fazer uma festa no lombo. 
É este o meu desafio com qualquer javali. Com este, tornou-se um desafio ainda maior. 
 
Caminho de acesso ao local de espera 

 
 
Alguns dias depois vou novamente para o mesmo local. Chego por volta das 17h30 ainda com o sol na cara, mas vale 
a pena ser assim. Chego ainda a tempo de ouvir as perdizes e ver alguns coelhitos aos pulos. 
Além de ser a parte da espera que mais gosto, imediatamente após o por-do-sol e durante no máximo 2 a 3 horas, os 
javalis têm por hábito sair para se alimentar bastante cedo. Aqui no Alentejo é uma decisão acertada ir cedo para as 
esperas. 
 



Hoje o vento está de Norte (pela minha direita), precisamente o contrário da outra vez. Se o javali aparecer pela 
esquerda, talvez me consiga cheirar. Decido arriscar e manter-me no mesmo local. A alternativa seria pegar na cadeira 
e sentar-me mais longe, mas aí estaria a aumentar a distância do disparo para valores inaceitáveis. Se já assim estou 
nos 36m... 
 
A paisagem no local (vista sul) 

 
 
Nada se passou desde as 17h30 até cerca das 18h30, altura em que ouço bufar muito alto, longe, no alto do monte que 
tenho á minha frente. (Não sei se já todos ouviram este som e para vos explicar comparo-o ao som que um cão faz 
quando tenta saber se estamos do outro lado de uma porta fechada. Coloca o nariz no chão, por baixo da porta, inspira 
profundamente e solta depois o ar todo de uma vez).   
 
O som foi de tal forma alto, apesar de sentir que foi longe, que penso ser uma vaca. Elas produzem sons muito 
semelhantes e fico danado por termos outra vez uma vaca dentro da herdade! No entanto não ouço o partir de paus, 
quase estilo tractor, que elas costumam fazer quando estão em zonas tão densas de mato. 
Poucos minutos depois ouço novo bufar e desta vez tenho a percepção de ser bem mais perto. Ainda na encosta do 
monte á minha frente e bem na direcção do cevadouro. Só pode ser um javali pois não faz mais qualquer barulho. E 
deve ser grande pela quantidade de ar que expira! 
 
Novo bufar e outro mais. Está agora por trás do cevadouro, talvez a 15m mas oculto por estevas. Não vejo nada. 
Devem ser 18h45 e ainda é bem claro. Sei agora que é um javali. Está a deslocar-se á minha frente, sobre a esquerda 
e não parte paus. Apenas noto quando se roça numa esteva ou giesta. São no entanto ruídos quase imperceptíveis. 
Seja o que for não foi ao cevadouro. Está a ir precisamente na direcção do local onde á dias ví o “navalheiro” pela 
primeira vez. 
Assim fez. Desceu até “ás minhas 10h” e imobilizou-se por algum tempo. 2 ou 3 minutos em que deixo de ouvir o que 
seja. Nisto, vejo-o meio coberto por uma esteva. Virou-se e começa a fazer o mesmo caminho por onde veio, talvez um 



pouco mais fora das estevas. Consigo vê-lo! É o mesmo animal! É o “navalheiro”. Lindo, comprido e muito alto. Pêlo 
bem escuro.  
  
Vejo-o por 3 vezes enquanto se desloca precisamente na direcção do cevadouro. Passa á minha frente perto dos 40m, 
meio encoberto por mato e faz como da outra vez. Passa por trás do cevadouro, ignorando-o por completo. Estou a ter 
um “dejá vú”! Vai-se embora!!! 
 
Desta vez, não toma a direcção do monte mas começa a passar pela minha direita, talvez a 50m. Não o vejo mas ouço-
o a chapinhar nas poças de água que ali há. Aqui não me pode cheirar! O vento vem precisamente pela minha direita. 
Penso que talvez se esteja a preparar para ir ao cevadouro e esteja nesta fase a ver se apanha algum cheiro. 
 
Continua a caminhar. Ouço um chapinhar numa poça, um pauzito a partir e está agora nas minhas costas. Não movo 
nem um dedo. Nem vale a pena pois nas minhas costas tenho uma azinheira. Nunca o veria. 
É uma zona muito “suja” e parte paus sem qualquer cuidado em disfarçar a sua presença. Deve estar a 40/50m do local 
onde me encontro. Penso que se continuar a dar esta volta vai acabar por me cheirar. E sei que é mesmo isso que está 
a tentar fazer.  
 
Mais uns minutos e está do meu lado esquerdo, pelas minhas 9 horas. Aqui pode-me cheirar porque está contra o 
vento e eu no meio! Continua e vai precisamente até ao local onde no início (perto das 18h45) inverteu a marcha. Fez 
uma volta completa de 360º á minha volta! Não se preocupou em não fazer barulho! Procurou-me! Provocou-me! 
Ganhou!  
 
Sobe o monte de novo e desaparece sem mais qualquer ruído! A passo, completamente calmo. Não o voltei mais a ver. 
 
Esta cena demorou 1 hora. Foi pura adrenalina das 18h30 até às 19h30. Arma (Excalibur Phoenix 175 lbs) destravada  
(só o faço quando vou mesmo disparar), pulsação nos 120, boca seca, olhos esbugalhados a tentar captar qualquer 
movimento na pouca luz que já havia, ouvidos prontos que até uma formiga se ouve... Apaixonante! 
 
Neste nosso 2º “encontro”, eu não mudei nada. O mesmo local e o mesmo comportamento. Não emiti um único som 
que fosse perceptível. Custa mas já estou habituado. O que mudou? O vento. E o comportamento do javali. Tenho a 
certeza que não o assustei. Mesmo que me tenha detectado pelo cheiro há-de lá voltar. Aquele é o seu trajecto e pode 
ser que da próxima seja diferente. 
 
Tenho já algumas ideias e sei o que vou fazer diferente da próxima vez. 
Penso criar um pequeno abrigo com alguns ramos de estevas e giestas, mas mais perto do local por onde costuma 
passar. Não é preciso nada muito complexo, apenas que me oculte o suficiente para o conseguir iludir. E só poderei vir 
para cá quando o vento estiver de norte. 
 
 
Continua.... espero! 
 
PF 
 
 
 
 
 
 


