
O Navalheiro que nunca será medalha mas para mim será sempre PLATINA 
 
Sabóia, 14 de Julho de 11 

 

Tarde de 14, cerca das 17h convido os meus filhos para ir ver os cevadouros de Sabóia, ao 
qual só o mais novo acedeu, adora andar de moto4 tal como eu. 

Carregado o cereal e amêndoas, partimos. Chegados ao cevadouro do Carotelo, constatamos 
que estava devorado, repõe-se o comer e dirijo-me à câmara. Duzentas e vinte e oito fotos em 
duas noites, isto promete. Próximo destino: Barranco Bravo, ELÉÉI! Por aqui esta noite 
atropelaram-se, repõe-se a comida e nova abalada. Cevadouro do Cerro dos Carneiros, 
Humm! Por aqui estiveram de férias. Pego no telemóvel. Compadri tenho aqui uns javardos, 
quer-me fazer companhia esta noite? Hehe, isso pergunta-se! É como por manteiga em focinho 
de cão! A que horas? Às oito, ainda dá para beber um café. 

Encontro à hora marcada, passa-se o material para a Navara, abalar a caminho de Sabóia e 
bebe-se o café à pressa, a ansiedade começa a tomar conta de nós. Calha-me o Carotelo e a 
ele o Barranco Bravo. Deixo-o no palanque e dirijo-me ao meu, deixo a Navara a 40mt nas 
costas do palanque, retiro o material, subo, armo a besta, coloco o virotão, retiro as pastilhas e 
os cigarros dos pacotes e estou preparado. 

Até cerca das 10h e 45m as habituais visitas de coelhos e lebres. De repente nas minhas 
costas, o som mais desejado, o mato a ceder, o arame farpado a tinir. Observo a chegada de 
uma família, a matriarca vem a frente na direcção da carrinha, vamos ver a reacção, pára e fica 
a investigar, confirma-se não receia os transportes! 

Vem em direcção à comida sem hesitar, entra directa, os restantes esperam. Penso: esta 
coitada, tão grande e tão estúpida, oferece-se assim! Estás com sorte, só desejo um dos teus 
descendentes. Fica tudo a comer, como se fosse a última comida à face da terra. 

Agarro na besta, acendo o ponto luminoso, coloco-a à cara e destravo. Agora escolher o alvo. 
Humm, este, não este, sim este, parece ser um machote de 30 e poucos quilos, roda e espero 
que se ponha em posição, de repente um som vem da direita. Espero cerca de 10 minutos e 
eis que das sombras, surge um vulto com aspecto masculino. 

Entra ao comer, mostrando que ele é que manda ali, as porcas afastam-se. Uma delas insiste 
em voltar e é atacada. Grande filho da p…., eu já te dou a provar o aço que aqui tenho para ti! 
Voltam todos a comer, mas afastados, não vá o diabo tece-las. Está na hora, aponto e reparo 
que a pata esquerda está inclinada para trás, espero que de um passo, que permite ficar com a 
zona fatal desprotegida. 

 Pressiono o gatilho e ??? Fo…. Esqueci-me que tinha travado a besta outra vez! O virotão 
partiu, vejo pelo nock luminoso que o tiro está no sitio certo, recua dois passos, fica parado 
cerca dois segundos, entretanto as fêmeas fogem 6 mt e param. O meu alvo arranca então 
numa fuga dessenfreada, passa pelo arame farpado e desaparece na noite com o pirilampo às 
costas. 

Entretanto as fêmeas andam a tentar entrar novamente, aproveito para recarregar e espero. 
Isto durou cerca de quinze minutos e estou plenamente convencido, não fosse o nock e elas 
tinham entrado. Abalaram, aproveito para respirar fundo e fumar um cigarro. Tudo o que o que 



aconteceu nos últimos minutos, volta a reproduzir-se na minha cabeça a uma velocidade 
vertiginosa. Está na hora de descer e começar o pisteio. 

Vou ao local do tiro e sangue nada, apenas junto ao arame uma pequena gota, continuo a 
seguir a pista a maior parte do tempo pelo rasto, apenas umas pequenas gotas de 10 em 10 
mt. Penso, o pessoal das flechas tem razão, as Range não prestam! Começo a desesperar. 
Mais a frente o local onde caiu, bom sinal, mais sangue, caiu outra vez, entrou na vereda que 
dá acesso ao local de banhos. Provavelmente, quer tapar a ferida com lama. Boa! Se assim 
for, está a dar-me uma ajuda a segui-lo. 

Cem metros, mais a frente o local de banhos, passou mas não parou, segue pela estrada. Se 
entrar nos silvados, tou feito, continuo a seguir umas minúsculas gotas de sangue. A desilusão 
começa a tomar novamente conta de mim, até que! Olha, aqui está ele na berma da estrada, 
por baixo de umas pontas de silvas, assim não dá muito trabalho a carregar. 

 

 

Ao fim de 250 mt, cedeu finalmente. Observo-o, e vejo que uns bons dentes saem fora da sua 
boca. Sento- me ao seu lado, enquanto fumo um cigarro, fico a contemplar este magnífico 
animal. Pergunto-me: Será que o mereço? Sorri, claro que mereces! 



 

 



 

 

Penso, que a melhor Homenagem que posse dedicar a este animal, será naturaliza-lo! 

Um abraço a todos 

Manuel Cheta 


