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1.- ARTIGO DO MÊS:

ESPERAS AO JAVALI NO INVERNO

Não há dúvida de que as melhores luas para

caçar  durante  a  espera  são  geralmente  as  de
inverno. Se o céu não está coberto, são  as mais
claras. As possibilidades de abater um bom javali
são maiores do que nas luas da primavera ou do
verão.
Mas, claro, fazer aguardos nesta época do ano é
muito  mais  complicado,  porque  os  requisitos
técnicos  são  mais  elevados,  mas  serão
recompensadoras se conseguimos uma boa peça.
O  principal  objetivo  da  espera  é  a  obter um
grande  troféu  de  macho  javali,  mas  esta
modalidade  tem  um  carácter  selectivo  que
permite concentrar-se  em  muitos  sentidos,  por
exemplo,  o controlo da população,  a eliminação
das fêmeas velhas ou o controle do excesso de
densidade.
As esperas  nocturnas  ao  javali  nestas semanas,
caracterizadas pelo frio, geadas e falta de alimento, podem ser muito produtivas se estiver disposto a passar uma noite
ao relento no monte. Para isso, deve equipar-se corretamente contra o frio e conhecer os hábitos do javali nesta época.
Em seguida, damos-lhe todas as chaves. 

LUGARES PARA ESPERAS NO INVERNO 
No inverno há que comer mais do que nunca, e isso vai obrigar os javalis, à medida que vai avançando esta estação, a
percorrer  grandes distâncias, a mover-se muito mais do que o habitual,  atravessando, por mera necessidade,  terrenos
proibidos apenas a alguns meses atrás.
Como já saberá, existem muitos e diferentes lugares para se fazer uma espera noturna ao javali, de acordo com a época
do ano em que nos encontramos.
Apesar de a tendência principal é fazê-los em zonas de alimentação artificiais ou em zonas improvisionadas, o certo é
que nestas datas do ano temos outros lugares para fazer esperas que podem dar muito bons resultados com os grandes
porcos devido aos seus caprichos e manias. 

Geralmente, os javali mais velhos não costuma atravessar os riachos
e pequenas cercas de arame que delimitam as áreas de pastagem de
algumas  quintas de gado, como fazem  as malhadas de  exemplares
mais jovens.
Estes marranos grandes  geralmente  cruzam  estas  cercas  e  riachos
pelo mesmo lugar durante quatro ou cinco dias seguidos, para depois
mudar a  viagem  e  fazê-lo por outro  lugar,  e  assim  por
sucessivamente.
Se  percorremos  um riacho  ou  uma  cerca  deste tipo  no  início  da
manhã, será fácil detectar as suas pisadas, pois o terreno está brando
e confirmar se na noite anterior passou algum por aí.
Quando  detectamos  algum  destes rastos,  que  neste  tipo  de  cerca
serão muito claros devido às  marcas  que tendem a deixar  as  suas
patas traseiras ao dar o empurrão para cruzá-las, o que devemos fazer
é voltar na manhã seguinte para ver se voltou a  passar pelo mesmo

sítio, porque se foi assim, será melhor esperar por ele nessa mesma noite, porque provavelmente vamos encontrá-lo.

ZONAS DE ALIMENTAÇÃO INVERNAIS
Deve-se destacar que a “vigia” do javali muda completamente na estação do inverno. Geralmente procuram amêndoas e
bolotas ou inclusive movem-se pelos milheirais.
É conveniente lembrar que as melhores azinheiras (maior quantidade e qualidade de alimento) são geralmente aquela
que se encontram nas bordas ou no centro de um plantio ou pousio. Normalmente, nas de linhas limítrofes são onde o
javali se sentirá mais protegido. 



Normalmente,  a  ausência de  alimento em  abundância,  própria
destas datas,  fará com que o javali entre com mais  facilidade na
nossa  zona  de  alimentação  artificial,  pois  agora  percorrem
distâncias maiores  em busca de  comida. Além  desta ausência de
alimentos  irá  fazer  com que  o  javali  abandone  a sua  precaução
característica, na altura de aceder à nossa zona de alimentação.
Se utilizamos o milho, corremos o risco de o animal hesitar muito
mais antes de entrar, porque se  este fruto não  se dá na zona, ele
suspeitará muito mais. Por esta razão, recomenda-se que se prepare
com cultivos usuais na zona e em quantidades adequadas.
Se  a  zona  é  de  cereal,  podemos  utilizar  trigo  ou  cevada,  e  se
estamos  num  coto  onde  o monte é  o  protagonista  pode  usar
castanhas, bolotas ou azeitonas, se o que abunda é o olival.
Se  o  nosso  posto  se  localiza  na  zona  Mediterrâneo,  serão  as
amêndoas  e  as  avelãs  que  normalmente  satisfarão  o  apetite  do

javali, e estes serão os frutos que utilizaremos. 

PRÓS E CONTRAS DAS ESPERAS INVERNAIS
Uma das  principais  vantagens  das  esperas  de  inverno  é  que,  ao  contrário  do  verão,  não  seremos  assediados  por
mosquitos, abelhas, formigas, carrapatos, etc. Desta forma, podemos prescindir dos irritantes repelentes sem medo de
ser “devorados” pelos insetos.
Outra vantagem das esperas nestas datas é que as noites de lua são muito mais claras que no verão.
Outra vantagem muito interessante é que no inverno a localização das pegadas é geralmente muito mais simples, pois
normalmente choveu recentemente,  ou  inclusive  podemos  encontrar o  solo coberto de neve ou lama algo que sem
dúvida facilitará muito a tarefa de localizar rastos.
Finalmente outra vantagem muito importante é que devido às baixas temperaturas poderemos seguir recolher o javali na
manhã seguinte, não sendo tão crítico o “levantamento” imediato da peça para evitar que a sua carne estrague. Algo que
com a luz natural será muito mais fácil de executar.
No lado negativo, a principal desvantagem é que o frio e a geada são as principais desvantagens quando se trata de
praticar este tipo de caça no inverno. Devemos esforçar-nos para proteger e manter  a savo da geada tanto o visor como
o foco ou a lanterna ou corremos o risco de que, no momento decisivo do disparo, nos encontremos com uma imagem
completamente manchada na cruz do nosso visor.
Outro aspecto negativo é que, com o terreno congelado e as pedras bem fixadas no chão, o javali pode chegar perto de
nós sem quase perceber a sua presença. 

TEMPERATURA E SENSAÇÃO TÉRMICA
Estes são termos que ouvimos  frequentemente,  mas
que, embora pareçam iguais, não têm nada a ver.
Por  um lado,  temos  a  temperatura  ambiente  e,  por
outro lado, como nós sentimos essa temperatura, que
depende de certos fatores, pode ser muito diferente.
Tanto  o  calor  como  o frio  os  sentimos de  forma
distinta quando entram em jogo outros fatores, como
a humidade relativa, o vento e a sua velocidade,etc.
A humidade relativa do ar  é  especialmente incidente
na apreciação do calor e, em menor grau, na do frio.
O  oposto  acontece  com  o  vento  porque  tem  uma
enorme transcendência na sensação térmica percebida
em condições de frio.
Assim, com clima quente, por exemplo 40 graus, uma
humidade  relativa elevada  aumenta  a  sensação  de
calor, enquanto  que a velocidade do ar quente não é
decisiva.
Pelo contrário,  se estamos a 1 ou 2 graus,  é  o vento que multiplica a  sensação térmica de frio muito mais que a
humidade relativa do ar. O efeito do vento é decisivo quando se trata de perceber o frio do ambiente. Com ventos fracos
de 10 km / hora, a zero graus,  sensaão térmica desce a -5, com uma vento médio (25 km / h) desce a -10 e com ventos
fortes acima dos 40 km / h teremos a sensação de estar a -15 graus. Nestas situações um abrigo de espera que corte o ar
pode significar uma grande diferença de conforto climático. 



ROUPA  ADEQUADA PARA COMBATER O FRIO
A escolha da roupa adequada é, portanto, crucial  nestas datas,  na
verdade, pode ser um elemento  diferenciador entre o sucesso ou o
fracasso da nossa espera.
Neste  sentido  a  melhor  opção  esta  época  passa  por  um  bom
macacão polar acompanhado de luvas com ótima proteção térmica e
meias técnicas especiais para  esperas.
A roupa que vamos usar deve ser silenciosa, devemos evitar, a todo
o  custo,  materiais  ruídosos,  sendo  recomendáveis  tecidos  de  lã,
veludo cotelê e roupas técnicas, como forros polares e casacos com
membranas isolantes.
Além disso,  não  deve  ter  cheiros,  para  isso,  é  conveniente  usar
sabonetes neutros no momento da lavagem. Existem roupas técnicas
que impedem a penetração do odor corporal. Também  spays anti-
odor à base de húmus ou cheiro a plantas que são muito económicas
e são bastante eficazes para camuflar o nosso odor corporal.
Finalmente, devemos ir para o posto muito bem  ligados, as noites
nesta  época são  muito  frias  e  se  não  estamos  bem  protegidos,

podemos colocar o traste simplesmente porque não podemos suportar o frio. É aconselhável preparar o  posto para
suportar  o  frio,  o  que  pode  ser  feito  colocando  um  posto portátil  coberto  pela  parte  superior,  um  elemento  do
equipamento de esperas muito prático e confortável que ajuda muito a enfrentar uma dura espera de inverno.
Dentro do posto podemos inclusive colocar um pequeno tapete para isolar a humidade e ajudar-nos a manter os nossos
pés quentes.

COMO CONTROLAR O POSTO?
Sem dúvida, a melhor maneira de controlar  o posto, é a observação  a certa distância  do que acontece  na nossa zona
artificial de alimentação. Para isso, podemos usar uns bons binóculos de visão noturna que nos permitirão ter uma ideia
bastante clara dos movimentos de nosso objetivo.
Se não temos tempo ou o local não é acessível para nós, existem algumas alternativas interessantes para realizar um
seguimento exaustivo do nossa posto. Por exemplo, relógios que são deixados no lugar e que param ao serem trocados
pelo animal, indicando a hora de entrada na zona de alimentação criada.
Outra opção são as câmeras de vigilância por infravermelhos que tiram fotos ou vídeos de tudo o que acontece no posto
indicando a hora e o dia. Existem até modelos que enviam as imagens para o nosso telemóvel. 

EQUIPAMENTO ADEQUADO
A  arma  deve  ser  muito  manejável,  rápida  e
especialmente que  estejemos acostumados a ela
para não hesitar ao apontar e disparar.
Geralmente  os  lances serão produzidos a  curta
distância e abatiremos o animal  com um único,
pelo que  qualquer tipo de rifle,  desde monótiro
até semi-automático ou espingarda, se é paralela
ou semi-automática, serão válidos sempre que o
calibre   seja suficientemente  forte  para  não
deixar o animal ferido.
Se  vai utilizar visor com o rifle a característica
principal que deve ter é que seja muito luminoso
para  definir  claramente  o  alvo,  mesmo  que  se
combine o seu uso com uma lanterna.
Quanto  à  lanterna  a  utilizar,  qualquer  modelo
atual oferece potência suficiente (pensemos que o lance se desenvolve a uns 50/70 metros) pelo que devemos procurar
um modelo que ofereca um  feixe de luz bem concentrado  para  que o alvo fique perfeitamente nítido. Se  podemos
encaixar um filtro vermelho no refletor melhor, porque ganharemos mais alguns segundos para actuar.
Em relação à colocação da lanterna, é aconselhável testá-la no escuro montada antes da espera para verificar se a sua luz
não produz reflexos dentro da ótica.  Frequentemente, se estiver montada no visor faz refletir e incomodar o ponto de
mira no visor.
A montagem direta  no cano da arma é outra opção, mas tenha cuidado, porque a forte vibração da arma ao disparar
pode estragar muitas lanternas. Os visores com retículo iluminado são uma boa opção desde que estejam regulados para
que não nos deslumbrem à noite.



2.- PRODUTO DESTACADO
AQUECEDOR PARA POSTO DE CAÇA. Esqueça o frio!

Apresentamos  um  produto  imprescindível  em  qualquer
posto de espera... e sobre tudo nesta época!!

Trata-se do Aquecedor para Postos de Caça. 

Um artigo de pequenas dimensões mas altamente eficaz e
seguro. 

Este  modelo  apresenta  grade  de  proteção,  para  evitar
queimaduras, garantindo uma total segurança em qualquer
circunstância.

Tem também uma cómoda pega de transporte, que permite
levá-lo sem esforço.
 
Grande potência de 1200W. 
Tempo de combustão a máxima potência: 2.5 horas. 
Peso: 1,5 kg. 
Dimensões: 30 x 26 x 13 cm.

EM ÁLVAREZ APENAS 99,95€

VER NA LOJA ON-LINE 

https://www.a-alvarez.com/pt/caca/postos_de_caca-acessorios/100021657/aquecedor-para-posto-de-caca
https://www.a-alvarez.com/caza/puestos_de_caza-accesorios/100021657/calefactor-para-puestos-de-caza


3.- OFERTAS ESPECIAIS

https://www.a-alvarez.com/caza/rebajas
https://www.a-alvarez.com/caza/condiciones/caza_catalogo_2018
https://www.a-alvarez.com/caza/horquillasbipodestripodes/100021516/tripode-primos-trigger-stick-de-3-generacion


https://www.a-alvarez.com/caza/horquillasbipodestripodes/100021516/tripode-primos-trigger-stick-de-3-generacion
https://www.a-alvarez.com/caza/seguro-caza


4.- CÃES, OS NOSSOS COMPANHEIROS: 
PODENGO GALEGO

Todos os podengos ibéricos (Ibicenco,  Andaluz,  Galego,  Português) estão relacionados e partilham o mesmo tronco
comum com os restantes podengos da região do Mediterrâneo, como o Podengo dos FaraósPharaohs (ilhas de Malta e
Gozo), o Cirneco do Etna (Sicília). o Podengo da Ilha de Lampedusa (Tunísia), o Podengo Charnigue ou Charnègre do
Rossilhão e a Provença (França) e o Podengo Canario.
Encontra-se disseminado por  toda a Galiza,  mas principalmente nas  províncias  de  Pontevedra e  Ourense,  embora
também se encontrem exemplares nas outras duas províncias galegas. 

CARATERÍSTICAS FÍSICAS: 

– Cão médio
– Alçada à cruz: de 42 a 52 cm.; machos 46-52 cm.; fémeas 42-46 cm. 
– Peso: de 10-15 kg.
– Cabeças cónica orelhas erguidas, tamanho médio, sublongilineal, harmónico, sólido e  musculado. 
– Focinho ligeiramente mais largo que o crânio. Trufa larga, aberta e profunda, de cor harmonizada com o pelo. 
– Peito: Profundo, largo, bastante largo.
– A raça apresenta três variedades de pelo: liso, duro e sedoso para uma mesma alçada e tipo.
– Camadas: e camada unicolor canela em todos em degradé, desde a cor da areia até avermelhada, podendo também

encontrar exemplares fígado / chocolate. 

CARÁTER:
Nobre, vivo, altivo, inquieto, dinâmico, seguro, totalmente fiel e apegado ao seu dono.

UTILIZAÇÃO NA CAÇA:
É um tipo de animal levantador da peça (não mostra), sendo um dos mais completos dentro das raças incluídas nesta
categoria. É um caçador astuto, incansável, verdadeiro auxiliar do caçador, com extraordinária habilidade para caçar o
coelho e a raposa, mas também com destreza para a perdiz, pois além do nariz  utiliza  muita  a  audição e  a  visão em
apoio ao olfato.
Caçador especializado na caça de animais de pelo, que persegue com movimentos rápidos; também se pode treinar para
perseguir animais de penas. Dado o seu caráter desconfiado e nervoso, também é comum encontrá-lo vigiando a casa e
alertando a chegada de estranhos. 

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Tem que  se  pentear completamente com um pente  de púas separadas pelo menos uma vez por semana.  Os olhos,
orelhas e unhas devem ser verificados periodicamente. 



5.- GASTRONOMIA
Este mês é especialmente adequado para trazer duas receitas de javali.

O javali oferece-nos múltiplas, fáceis e deliciosas formas de preparação; seguidamente duas propostas realmente 
saborosas .. 

 RECEITA 437: JAVALI ESTOFADO À CORDOBESA 

 RECEITA 438: JAVALI À SERRANA



RECEITA 437:

JAVALI ESTUFADO À CORDOBESA  

Dificuldade: Fácil.

Ingredientes:
Para 4 pessoas:

– 1,5 Kg. de carne de javali
– 1 cebola
– 1 alho francês
– 8 cenouras
– 1 maçã
– 5 dentes de alho
– 2 tomates
– 4 batatas
– 1 copo de brandy
– 1 litro de vinho tinto
– 1 taça de farinha
– 1 ccolher de açucar
– 1 colher de pimentão doce
– Louro, Cravo e Tomilho
– Azeite, vinagre, sal e pimenta

Primeiro passo:
Em primeiro  lugar, o dia  anterior preparamos uma marinada  numa tigela com cebola, maçã, cenoura,  tudo picado  ,
adiciona-se tomilho, louro, vinho tinto, vinagre, açúcar e azeite. Adiciona-se a carne de javali e deixa-se repousar 24
horas. 

Segundo passo:
Uma vez  passado  este  tempo,  retira-se  a  carne  e  reserva-se juntamente  com a  cebola,  a  cenoura  e  o  líquido  da
marinada. Doura-se a carne e reserva-se. Enquanto isso, cortamos o alho, o louro e o alho francês, e junta-se à frigideira
onde se dourou a carne. Adiciona-se a cenoura e a cebola e refoga-se até que os legumes  fiquem maçios.  Junta-se o
brandy e flambeamos. 

Terceiro passo:
Em seguida, frita-se a colherada de pimentão e adiciona-se o tomate picado. Após alguns minutos, adiciona-se o líquido
da marinada e deixa-se ferver. Nesse momento, adiciona-se a carne e cubre-se com água,  retifica-se o sal e deixa-se
cozinhar até que a carne esteja macia.
Enquanto isso,  descascam-se as  batatas  e  cortam-se em cubos.  CVozinham-se numa panela  com água  com  sal.  E
reserva-se.

Quarto passo:
Finalmente, quando a carne estiver tenra, retire-a da panela e tritura-se o molho com a varinha mágica. Reintroduz-se o
javali  na panela e  adicionamos um  cravo.  Deixa-se  ferver suavemente cinco minutos.  Enquanto isso,  douramos as
batatas numa frigideira com um fio de azeite e adicionamos o molho. Pronto para servir. 



RECEITA 438:

JAVALI À SERRANA 

Dificuldade: Fácil.

Ingredientes:
Para 6 pessoas:

– 2 Kg Carne magra de javali
– Três cebolas
– Cinco pimentos verdes e encarnados
– Três cenouras
– Dois alhos
– Uma folha de louro
– Uma colher de café de tomilho
– Uma colher de café de alecrim
– Uma colher de café de pimenta em grão
– ¼ Kg de tomate frito
– Uma colher de café de pimentão doce
– Sal
– Um copo de vinho branco
– Um copo de azeite

Primeiro passo:
Em primeiro lugar,  numa panela, coloca-se o azeite a aquecer e  uma vez quente, adiciona-se a cebola,  o pimento e a
cenoura, tudo muito picado e deixa-se refogar. 

Segundo passo:
Em seguida, adicione a carne  partida em pedaços grossos e  deixa-se cozinhar dourar. Juntam-se  os temperos, louro,
tomilho, alecrim, pimenta, pimentão, juntamente com o tomate frito e mexe-se adicionando o vinho branco e, deixa-se
ferver até evaporar. 

Terceiro passo:
Seguidamente, uma vez  evaporado o vinho junta-se água até que amoleça a carne. Quando a carne  esteja  macia, o
esmaga-se o alho e adiciona-se juntamente com o sal. Deixe ferver até ficar se forme o molho. 

Quarto passo:
Finalmente, servido-se num taço ou prato de barro ou prato de barro e acompanha-se com batatas assadas. 
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