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Caros Amigos 
 

No fim de semana passado (11/3) foi a minha vez de visitar Sabóia. Depois de 
muito penar pelo caminho, (o meu GPS mandou-me várias vezes para trás apesar de 
não ser chinês) lá encontrei o Augusto, o Adamo e o Marco em avançados preparativos 
para caçada.  

Coube-me no cevadouro da Forca um luxo de palanque fechado com tela 
impermeável, bem colocado e com excelente campo de tiro para quem atira à esquerda 
com besta como eu.  

Das 1800 até às 2130 não vi nada e só o coaxar das rãs nas charcas próximas 
quebrou o silêncio. Finalmente ouvi umas guinchadelas relativamente próximas 
anunciando que a acção estava a chegar. Pouco tempo depois entraram oito porcos  
novos com cerca de 40 a 50 quilos que sem cerimónia se atiraram  ao milho. Como o 
luar não era suficiente para o tiro arrisquei fazer um flash com a lanterna para ver a 
reacção. Fugiram mas ficaram perto e pouco depois já lá estavam outra vez. Novo 
flash, nova debandada e nova aproximação. Desta vez foi acender escolher atirar e 
…… cobrar. O virote lá ficou a brilhar no escuro (recomendo vivamente o LUMENOK, 
especialmente ao Adamo ) e o bicho estava a 3 metros com a coluna cortada. 
Carregou-se o bicho e acabou-se o dia a cear uns saborosos queijos e salpicões 
acompanhados a pão alentejano e tinto do bom.  
 

 
 
Na manhã seguinte o Marco o Adamo e eu assistimos a uma lição dada pelo 

Manuel Cheta de como arranjar um porco sem o pendurar, enquanto Augusto, sempre 
pronto para trabalhar, foi a Lagos em serviço. 



 Desta vez subi a escada do palanque às 1645, um pouco cedo demais mas os 
postos são distantes e havia que deixar os companheiros a tempo. 

Até às 2330 só tive a visita de um casal de perdizes que apareceram ao pôr do 
sol e mais nada. A essa hora comecei a ouvi-los rondar o cevadouro sem entrarem. 
Cerca da meia-noite ouvi um raspar forte, não consegui identifica-lo e como já estava 
por tudo, acendi a lanterna. Não percebi o que raspava no cevadouro porque a minha 
atenção ficou presa no javali que estava parado numas estevas à minha frente. Estava 
a preparar-me para mais um tiro quando os faróis da carrinha do Manel iluminaram a 
estrada e os animais fugiram. Segundo me disseram estavam três no meio da estrada. 

No dia seguinte foi o regresso depois de termos procurado sem sucesso o porco 
atirado pelo Adamo e o virotão que desapareceu (se fosse luminoso isto não 
acontecia). 

Contas feitas ganhou-se um porco, esperas emocionantes em palanques 
confortáveis, um convívio excelente com bons companheiros, uma estadia num turismo 
rural acolhedor gerido por pessoas muito simpáticas e prestáveis. Até o São Pedro 
ajudou poupando-nos à chuva.    


