
Sabóia 11,12-03-2011 

Relato sucinto das esperas em Sabóia no último fim de semana 

 

Como tinha combinado ir a Lagos levar Ethafoam para Bastidores ao novo Clube de Tiro 
com Arco (GPP), saí bem cedo e encontrei-me com o Manuel Cheta cerca das 11:00 hrs, o 
que permitiu que o acompanhasse na visita matinal aos cevadouros - sem sair da viatura, 
para não deixar lá o meu odor... 

Almoçámos no Restaurante do Turismo Rural "Nave Redonda do Cerro", por sinal muito bom 
(!) e juntá-mo-nos aos outros (Sayanda, Marco e Adamo) no Turismo Rural reservado para 
as dormidas - Monte do Ferrenho, onde fomos muitíssimo bem recebidos...diga-se mesmo, 
acarinhados, pelos proprietários, durante toda a estadia. Aí, montámos um bastidor e 
confirmámos as miras... 

A 1ª noite - O Manuel Cheta levou-nos, ainda de dia, aos cevadouros - eu fiquei no "Sabóia". 
Como o palanque estava a 45m, "acampei" a 25m do cevadouro bem escondido entre 
giestas e estevas, o Marco foi para o "Montinho" e o Adamo foi estrear o "Adamo" (só 
podia...né?). 

Resumo: O Marco e eu nã vimos porcos, só perdizes e uma raposa, o Adamo falhou um 
porquinho e o José Sayanda cobrou outro... 

A 2ª. noite - O Marco teve um "porcão" a rondar-lhe o cevadouro e até se "esticou" todo por 
detrás de umas estevas para chegar á comida sem ser visto, fugindo de seguida...; o Adamo 
secou a noite toda (ou dormiu?!) e eu atirei a um navalheiro que me apareceu perto das 
19:00hrs, demorando cerca de 30 minutos a "entrar" - o tiro entrou logo atrás da mão 
esquerda e logrou sair pelo pescoço, calculo eu, sem fazer grandes danos pois o animal 
"fugiu-nos" durante mais de 2 horas, percorrendo perto de 1km em mato fechadíssimo...; no 
final entrou num ribeiro largo coberto de silvado e vegetação muito fechada que nos impediu 
de o cobrar... 

 

O Manuel Cheta foi um anfitrião de 1ª. classe, o serviço foi espectacular (incluindo o queijo e 
chouriço alentejano com que nos brindou nas ceias!), ficando desde já a promessa de 
repetirmos a dose logo que seja possível. 
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