
Safara, 3 de Dezembro de 2011  
 
Conforme prometido, segue o relato da ida a Safara, no passado sábado dia 3 de 
Dezembro. 
O objectivo era visitar a Herdade pertença do meu amigo Miguel, e verificar, in loco, as 
condições para se caçar com arco e besta, definindo, também, a melhor maneira, ou 
maneiras de o fazer... 
Encontrámo-nos aqui na Caparica, eu, o Pedro Bilbao e o Nuno Rosado, e arrancámos 
calmamente em direcção ao nosso objectivo. 
Pelo caminho fomos trocando histórias e opiniões, e antecipando o que se iria seguir: 
uma coisa era certa, o almoço com os nossos amigos Miguel e João, ou seja, um 
belíssimo ensopado de borrego e e umas mãozinhas de porco à moda local, regados 
por um tinto da zona, de “estalo”. 

 
À chegada 

 

 
 
Depois do almoço, começámos por dar uma volta ao couto, de modo a percebermos 
como é que era a zona e as deslocações dos animais, e verificámos logo que os 
indícios eram mais que promissores, como se pode verificar nas fotos anexas. 



No alto da Serra, com o resto do couto em frente 

 
 
Confirmei o que já sabia: do grupo de Lisboa era eu quem conhecia melhor a zona, já 
com 4 caçadas e uma montariano local; não há dúvida nenhuma que aquilo está mais 
do que atestado de caça maior (não falta nem comida, nem abrigo, nem água), e que 
tem as condições necessárias para a enxota, ou para as esperas/aproximações, estas 
últimas de duas maneiras possíveis: ou a espera fixa clássica, em lameiros naturais 
muito frequentados, ou a espera/aproximação, em que há a hipótese de os javardos 
aparecerem perfeitamente a tiro, ou então fazer a aproximação a partir do ponto de 
espera. 

 
Lameiros e passagens 

 



 
 

 



 

 
 
 
A espera fixa é feita no chão, só com um banquinho, de modo que o caçador se possa 
mexer e ajustar a posição, furtando-se dos ventos que sirvam a caça (já vamos falar 
nesse pormenor...); e será nos tais lameiros ou em passagens com vestígios frescos e 
de muito uso. Tendo em conta a elevada densidade e a quantidade de bons locais, o 
guia verifica a zona no próprio dia, indica os melhores postos, ao caçador, que optará 
por um deles. Em casos excepcionais, poder-se-á fazer um pequeno cevadouro, mas 
por norma não será necessário.  
A espera/aproximação é a forma de caçar mais emocionante: habitualmente aguarda-
se a entrada dos javalis numa zona onde eles se vão alimentar (nesta altura do ano é 
fundamentalmente em montado), e se os mesmos não passarem a tiro, aproximamo-
nos enquanto eles comem, ou tentamos cortar-lhes o caminho (há obrigatoriamente a 
companhia do guia, que normalmente será o Miguel ou o João Acabado). 
Eu escolhi esta forma de caçar, porque já conhecia um pouco da Herdade e sempre 
gostei mais de alternar a espera com a possibilidade de ir atrás deles; ainda por cima a 
caçar com o Miguel, era garantido que os iria ver... e assim foi! 
O Nuno Rosado ficou a fazer uma espera com o amigo João, e o Pedro ficou a guardar 
uma confluência de três trilhos de entradas. 
 
 



Recurvo e compound na melhor das harmonias... 

 
 
O Miguel avisou-nos logo que o vento não era o melhor, pois servia-nos demasiado 
bem; ali os javardos entram com mais confiança quando o vento os serve, ou seja, 
quando sopra da planície para os matos da serra. 
 
Excepto junto à serra, e na mesma, o terreno é aberto e com muito boa 
visibilidade 

 



Lá fomos os dois, eu e o Miguel; frio q.b. mas nada de exageros, ficámos dentro dum 
aramado com gado e montado, terreno bastante limpo; à minha esquerda e a poucos 
metros tinha a vedação com rede ovelheira de dois panos, o que tornava o tiro 
praticamente impossível para esse lado. Fomos visitados por duas raposas, ouviam-se 
uma ou outra vara ao longe, e por volta das oito da noite, apercebi-me que da minha 
esquerda vinha um javali, a passo; foi-se chegando à vedação e tendia, se 
continuasse, a levar com o nosso cheiro...Não me dava tempo de me chegar mais à 
rede, de forma a tentar atirar por um daqueles pequenos buracos.. 
Pensando que deveria arriscar, lá atirei, a seis ou sete metros: e como não podia deixar 
de ser e a lei de Murphy manda, a flecha ressaltou nos arames, o nokturnal a mostrar o 
desvio; passou por cima do porco, que deu obviamente às de vila Diogo...Uma pena, 
era um porquinho jeitoso, cinquentão... O Miguel também achou que eu tinha feito bem, 
era mesmo de atirar, e depois de acalmar e da flecha recuperada, a Wensell 
Woodsman vincada numa das lâminas pelo arame, lá nos sentámos mais um pouco (o 
frio passou logo, é claro). 
O Miguel continuava zangado com o vento, que não dava a confiança necessária aos 
animais para entrarem; a presença do gado também não estava a ajudar.  
Passado algum tempo, os binóculos do Miguel mostraram-nos um bom macho, a cerca 
de 150 metros de distância, a comer debaixo duma árvore; aproximámo-nos o mais 
silenciosamente possível, usando a sombra das azinheiras, até cerca de 40 metros, 
mais perto era impossível. E ali ficámos a aguardar, de joelhos como que a cumprir 
promessa, que o bicho resolvesse ir comer noutra árvore mais próxima (não atiro a 
essa distância, ainda por cima com o javardo na sombra)... Mais de 20 minutos, o 
glutão a encher a pança de bolota doce. 
Não calhou, e às tantas desandou sem ter dado connosco. 
Valeu pela aproximação emocionante, e pela visão dum bom troféu, a alimentar-se 
duma forma perfeitamente natural... 
No regresso, soube que o Nuno não tinha morto por um triz; o porco tinha entrado 
quando o João, que o acompanhava no posto, falava ao telemóvel com o Miguel; 
entretanto o animal entrou de frente, quinze metros; as coisas precipitaram-se e o Nuno 
não teve tempo de atirar, arco já aberto, quando o bicho resolveu trotar no caminho 
inverso. 
O Pedro Bilbao só teve raposas: o sítio em que ficou trabalha muito bem, mas sem 
vento nenhum, ou com vento pelas costas.  
No regresso ao monte e à Casa do Caçador, foram-se trocando as impressões 
habituais, e amaldiçoando o vento, que evitou que os animais entrassem cedo, à 
vontade, e na quantidade habitual. 
Em resumo, como já disse, experiência mais que positiva, que deu para tiramos 
conclusões, quer os arqueiros, quer o dono da Herdade e o João. 



Os protagonistas 

 
 

No monte dos caçadores 

 



Fico à espera de notícias de Safara, que nos irão indicar definitivamente estratégias a 
adoptar e quais os valores envolvidos nas esperas/aproximações futuras, bem como 
novas ideias em relação à enxota, e esperas a predadores com chio. 
 Deixo ainda aqui, em nome do grupo do litoral, um grande muito obrigado ao Miguel, 
pelo convite que muito nos honrou. 
Vou continuando a informar o Fórum. 
Na próxima Lua lá estarei! 
 
Um abraço 
 
JB 


