
Lua de Dezembro 

O 1º javali  

Primeiro dia de lua, 13 de Dezembro  

Já sabíamos que entravam cedo e que eram alguns. Então toca de ir uma hora antes à 
marcada pelo relógio no dia anterior. 

E lá estava eu na minha escada, quando a adrenalina chegou. Vejo dois javalis pequenos 
a passo rápido a deslocarem-se direitinhos ao cevadouro e logo atrás outro, já maior. O 
problema é que tinha já um a 8 ou 10 metros a bufar ao meu lado e não parava, e 
ouvia mais dois perto deste a fazer algum barulho. E isto tudo a ouvir e a seguir com a 
mira aqueles que iam para o cevadouro. 

Tinha o maior no mira  e nem pensei mais, estava bem colocado e atirei, deu o berro 
tradicional, uma confusão total, uns para um lado outros para outro, um passou por 
debaixo da escada tudo a fugir; mas são curiosos. Ainda me foram desafiar a uns 20 
metros, depois foram embora. 

Esperei algum tempo, liguei ao colega/professor (Sr. Carlos Cavaca), e fomos procurar o 
javali. Íamos pela rampa abaixo devagar quando ouvimos vários bufos. Aguardamos 
quietos e ouvimos a deslocar-se para meio do mato, o Sr. Carlos disse-me: eu vou para 
cima ver se o apanho na estrada. Eu fiquei no local da pista de sangue, alguma coisa me 
deu para continuar a seguir o sangue. Ainda bem pois o bufar que ouvimos era outro 
javali. Telefonei ao Sr. Carlos e chegamos ao fim com o javali na estrada. 

 

 



O 2º javali  

Depois de passar alguns dias noutros cevadouros ao frio e à chuva, chega o último dia de 
lua. 

 Fui para um cevadouro que pensava que não enganava pois já tinha dado com um javali 
nele há alguns meses (erro tradicional: “não chegar cedo ao local da espera"). Depois 
disso já entrava muito desconfiado.  

Arrisquei e tive sorte. Fomos cedo, por volta das 17.30h. O Sr. Carlos foi para outro 
cevadouro. Estávamos convictos que matavamos um javali. 

Foi sentar-me na escada, ver se tinha o material todo em ordem, e não demorou 15 
minutos: ouvi o partir de paus e começou o bater do coração. Lá vinha ele, com muito 
cuidado e estava tão desconfiado que não o estava a ver a ir ao cevadouro. Como tal a 
primeira hipótese que tive de tiro foi logo, o berro tradicional, esperei 20 minutos e fui ver 
do javali. Encontrei-o morto a 30 metros, um tiro certeiro nos pulmões, muito bom. Só 
espero que seja assim na próxima lua, mas será sorte a mais. 

 

 E foi assim que aconteceu. Temos alguns javalis por cá, e pelo que vi hoje nos 
cevadouros, promete para a próxima lua cumprimentos e até breve. 


