
Navalheiro em três tempos 

A noite começava calma na Herdade de Marvila. Com o cair da noite, o cantar dos grilos 

abafavam qualquer barulho em redor do palanque, mas a atenção era redobrada pela 

expectativa de encontrar o navalheiro da faca . Prometi que nesta espera só fumava depois 

da oportunidade de tiro que não tardou em aparecer. A Lua estava grande e as sombras dos 

eucaliptos também, o vento era forte e desfavorável, mas atipicamente já em cima do 

palanque virei-me de costas para o cevedouro, pois sabia que pelas esperas anteriores que era 

de lá que viria o majestoso das 114 fotografias. A Besta no suporte de madeira os olhos 

vidrados nas sombras e a consciência de um tiro difícil ou até mesmo impossível. De súbito um 

ligeiro pisar de pantufas nos ramos vindo às minhas “11h”, o virotão apontado para lá e a arma 

à cara. Vejo-o a passar silenciosamente por um eucalipto e a parar parcialmente descoberto 

atras de outro e sabia que era agora… ver, apontar e disparar… em três tempos efetuei o 

disparo e de seguida o sms para o Matias: - Já disparei ao porco! - E então? - Acho que lhe dei. 

- Já vou para aí! 

Desci do palanque e ao procurar o virotão no sítio do disparo, vejo o estrago da minha 

fantasma de 400 pés. O virotão cheio de sangue bem vivo de pulmão e espetado até meio na 

terra batida. Não podia estar muito longe… A pista era fácil com um rasto de sangue que não 

deixava dúvidas, estaria por perto. A cerca de 50 metros o animal já morto e a satisfação de 

cobrar um navalheiro. Com a chegada de mão-de-obra barata, começa o arrasto do porco para 

perto do palanque e começa a sessão fotográfica que acaba na calmaria da Herdade. A 

satisfação não abafa a fome e segue-se o jantar da meia-noite, com umas costeletas de 

cebolada e umas bejecas… Com a chegada do Augusto Pires e do Paulo António à Herdade, 

segue-se a disputa pela faca e como prometi anteriormente, fica na Herdade para o segundo 

Javali. Mas não prometo mais segundas oportunidades … 

Depois de pendurado na mola e tiradas as carraças, o navalheiro pesa 96 Kg.   

 

Arma: Besta Barnett Ghost 400 

Local: Herdade de Marvila 

 

Boas caçadas, 

Sexta, 04 de Maio de 2012 

Helder Bento 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


