
 
Fim-de-semana na ZCT da “Azinheira Velha”  
 
Foi mais um fim-de-semana de trabalho, mas daquele trabalho que cansa os braços mas alivia a cabeça. Fosse sempre 
assim... 
 
Dos cevadouros que estamos a manter, apenas 2 não foram mexidos esta semana. Também as 2 lagoas apresentam 
marcas bem visíveis de javalis. Uma delas tem mesmo marcas de um enorme javali, provavelmente um macho pois só 
encontrámos as suas marcas.  
Tendo em conta que esta é uma altura do ano em que os javalis são tentados pelas cearas vizinhas, não é nada mau e 
prova que o numero de javalis “residentes” é muito grande. 
Deixámos esta semana mais de 160 kg de milho. Aproveitámos para fazer alguns melhoramentos ao nível dos 
palanques e dos cevadouros. 
Nos palanques estamos a trocar a antiga camuflagem verde por uma mais natural. É mais agradável à vista e dá melhor 
protecção ao caçador. O chão forrado com alcatifa reduz a possibilidade de se fazer barulho com a cadeira... enfim, 
alguns mimos. 
 

 
O palanque da várzea a ser camuflado. 

 
Nos cevadouros temos rectificado a sua posição em relação aos palanques bem como a distância de tiro. Cada vez mais 
tentamos agradar a... destros e canhotos. 
 
 
Uma das câmaras brindou-nos com algumas belas fotos de 2 grupos de javalis. Reparem nas datas e horas das fotos.  
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Sábado ao final da tarde, apesar de não ser noite de lua, apetece-me ir fazer uma espera. Munido de uns binóculos e da 
minha velhinha Sony DSC-P10 (já nem foca nem nada!) saio em direcção á lagoa das rãs. Não vou tão longe, fico-me 
pelo palanque da várzea. 
O cevadouro, para não variar, foi mexido esta semana e parece-me um bom local para filmar, quanto mais não seja, uns 
coelhitos. No caminho cruzei-me com mais de 20!!! 
 

 
Ao fundo á esquerda, o cevadouro. 

 
 
Está um final de tarde ameno apesar de algumas nuvens negras ameaçarem largar a sua carga. O vento é algum mas 
não me preocupa. Apenas quero tirar algumas fotos. 
 



 
 
Às 20h45 e sem qualquer aviso prévio, aparecem a correr alguns riscadinhos que num ápice atacam o cevadouro. Foi 
tão rápido que nem tempo tive para ligar a câmara. Isto prova que temos de estar sempre atentos. Apesar de serem 
javalis pequenos e menos experientes, os tais que se costumam fazer ouvir a “milhas”, desta vez fintaram-me bem! 
 
Lá tirei a câmara do bolso e comecei a filmar. O zoom estava no máximo e o realizador não é dos melhores, pelo que 
ficou um pouco tremido! Mas dá para ver e entender a beleza do momento. Junto o vídeo desta acção. Reparem no belo 
canto dos Rouxinóis que por lá andam. 
 
Os pequenitos não conseguiram virar as pedras mas comeram todo o milho que deixámos por cima e pelos lados. 
Sempre que deitamos o milho e o cobrimos com as pedras, largamos por cima uns bons 5 kg de milho, estilo “cereja no 
topo do bolo”. Foi a este que eles se atiraram.  
Sinto a fêmea a aproximar-se. Esta sim pisa pesado e alguns pauzitos vão-se partindo debaixo das suas patas á medida 
que se aproxima. 
Eu estava super divertido! Qual caça qual quê! Para quem á tanto tempo faz estes cevadouros é um enorme privilégio 
poder desfrutar de um momento destes. É uma espécie de reconhecimento do nosso trabalho.   
 
Mas a diversão não duraria muito mais. A fêmea avança para o cevadouro mas desconfiada com qualquer coisa dá sinal 
aos seus filhotes e todos desaparecem em segundos.  
Não acredito que me tenha sentido. O vento estava favorável e não fiz qualquer ruído... paciência. 
 
Aqui fica o link para o vídeo que foi feito a partir dos três iniciais: 2010-06-13 Alentejo  
 
Esta cena faz-me lembrar uma pergunta que me fizeram há tempos. “Que posso esperar se aparecer uma fêmea com 
filhotes? Quem entra primeiro?” Sem duvida que independentemente da raça os jovens pela sua falta de experiencia, 
são sempre descuidados e nem sempre cumprem as ordens dos mais velhos. Aqui passa-se o mesmo. Até hoje, o que 
já assisti ao vivo ou gravado pelas câmaras, os pequenos entram sempre primeiro!!! É pura brincadeira ir ao cevadouro!!! 
 



 
Desligo a câmara e relaxo-me na cadeira. Temo que depois desta entrada e saída apressada, não voltem mais esta 
noite. 
 
Errado... 
 
Perto das 21h15 começo a ouvir alguns barulhos e rapidamente me apercebo que são mais javalis. 
Filmei esta cena durante mais de 10 minutos mas apesar de eu ainda os ver bem, a câmara não tinha já luz suficiente e 
não se vê praticamente nada! (Talvez um entendido com um bom programa de edição de vídeo lhe consiga dar a luz 
suficiente mas não sei se terá qualidade para isso. Fica aqui o apelo) 
 
Apesar de virem praticamente da mesma direcção de onde surgiram os javalis das 20h45, não me parecem ser os 
mesmos. Os pequenos são maiores que os outros e não aparece uma fêmea, mas sim duas com as respectivas 
ninhadas. São pelo menos 8 os pequenos. 
 
As fêmeas são lindas, de pelo bem escuro. Não pesam menos de 80kg sendo uma delas ligeiramente maior. 
O cevadouro é atacado como se não houvesse amanhã mas as fêmeas estão desconfiadas. Estão, ou melhor, são 
desconfiadas. Este é o seu comportamento habitual.  
Chegam a olhar para mim, a 32 metros do local onde me encontro, mas como nem pestanejo não ligam nenhuma. Estão 
sim, super desconfiadas com alguns barulhos de paus a partir que vêm da outra encosta, do lado onde me encontro. 
Talvez outro javali. Fogem e voltam a aparecer por várias vezes. É muito engraçado assistir a isto e ver como 
comunicam entre eles. 
 
Estou perfeitamente deliciado. Nesta altura sinto-me um verdadeiro David Attenborough! Faço um filme com comentários 
sussurrados. Maravilha. Pena o filme ter ficado uma bela cag.....! @£§#”!$%!!! 
 
Passados uns bons 10 minutos, ouço um javali do outro lado. E não fui só eu que o ouvi. As fêmeas imediatamente 
avisam os seus pequenos com 2 roncos e lá vão eles a partir mato por ali a cima. Acabou por hoje. 
 
Volto a casa bem feliz! 
 
 
Espero ter conseguido transmitir o cheiro a suor e a adrenalina dos melhores momentos deste fim-de-semana! 
Até breve! 
 
Paulo Ferreira 
  
 
 
   
 
 
  
  
  
 
 
 


