
Nos últimos tempos tenho debatido por inúmeras vezes a questão dos alimentos que 

se devem utilizar para complementar um cevadouro, os pontos de vista dividem-se, 

cheguei a ouvir que os javalis comem carne morta mas só se tiver sangue (devem ser 

descendentes de vampiro) outros dizem que só comem cabras e ovelhas, já outros 

dizem que o melhor e o milho. 

Durante todo este tempo em que comecei a interessar-me pela espécie assisti a 

imensas coisas, é verdade que comem carne, ate mesmo em estado decomposição, 

assisti a javalis a comer ovelha, cabra, vaca, cão, entre outros. Mas em todos estes 

casos apenas foram comidas a tripas dos animais, será que só comem tripas? Numa 

coisa tenho eu a certeza as tripas são um ótimo chamariz para esta espécie. Já para 

fazer cevadouro praticamente tudo o que seja comestível é bom, esta espécie e muito 

curiosa gostando assim de provar de tudo ao que não estejam habituada, em tempos 

utilizei farinha para porcos em granulado a qual eles adoravam por ser doce tal como 

as raposas, durante o inverno dava normal como vem na saca, já no verão fazia uma 

massa juntando sal com abundancia logo a espera deixava de ser no cevadouro e 

passava para o riacho de agua mais próximo. Utilizei também mistura de trigo, milho, 

cevada e alfarroba que também não era mau depois de eles já estarem habituados ao 

local. Mas se pretendia fazer um cevadouro de novo, num local onde eles passavam 

pouco ou ate longe do local, ai então tinha de fazer algo para lhe chamar a atenção, 

uma coisa boa era o alcatrão de faia o qual eles utilizam para eliminar os parasitas e 

que capta imenso a atenção durante o verão quando há mosquitos carraças (os) e 

pulgas, outra coisa boa que fazia, num balde juntava bolachas, tostas, pão duro 

triturado, barritas energéticas, cereais, papas, gelatinas em pó ,frutas cristalizadas 

tudo isto produtos passados de validade, para dar aroma juntava café ou caril quanto 

basta-se envolvia tudo e tapava ficando assim a repousar 3 dias. Passado este tempo 

retirava uns 2kgs desta farinha e juntava água para que fica-se uma papa mas não 

muito mol, de seguida fazia umas bolinhas do tamanho de (bola ping pong) e punha a 

secar uma meia hora. Essas bolas espalhava junto do local onde queria fazer o 

cevadouro, umas tapadas com pedras outras em troncos, todas elas ficavam em local 

onde eles as pudessem encontrar e comer, por vezes levava alguns dias ate eles 

encontrarem a primeira mas depois era só não faltar com as bolas de cereais, para o 

final já não as deixava espalhadas mas sim todas juntas e ali seria o sitio exato do 

cevadouro, logico que aquela farinha não ia durar para sempre nem sempre iria 

encontrar aqueles produtos fora de validade, então teria de ir fazendo umas farinhas 

parecidas com varias qualidades de cereais e doce há mistura…eles ate podiam andar 

na bolota, raízes, minhocas ou nas cearas mas nunca deixavam de ir procurar a 

guloseima…este era o método que eu utilizava e trazia resultados. 

Boas caçadas 

 



 


