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Eram quatro e dez quando olhei para o relógio, estávamos a chegar ao monte, na 
Herdade de Sabóia, lá para os lados de Vila Nova de Milfontes, Concelho de 
Odemira.  
Eu e o Hélder Bento, excitadíssimos com a ideia de caçar em Sabóia, fizemos a 
viagem desde Torres Vedras num ápice. A conversa sobre caça foi uma constante, não 
dando azo a tédio ou cansaço e por isso mesmo quase nem demos pelas quase 3 horas 
de viagem que nos separam do local da partida. 
Dentro do carro, um dos temas abordados foi, - como não podia deixar de ser, os 
enormíssimos navalheiros e a quantidade quase absurda de porcos que por lá andam.  
-São aos magotes, parece que nascem debaixo das pedras! Comentei eu, enquanto o 
Hélder abria uma fresta no vidro do seu lado, para evitar que o habitáculo se enchesse 
de fumo, abanando a cabeça em sinal de concordância. O local promete. Nós 
sabíamo-lo, ou não fosse isso comentário habitual por parte dos caçadores membros 
do 1GCABP ( 1º Grupo de Caçadores com Arco ou Besta de Portugal), sempre que 
lá iam tentar a sorte. Não houve nunca uma palavra de desagrado sobre Sabóia, nem, 
tão-pouco, sobre o seu gestor, o Sr. Manuel Cheta. Antes pelo contrário. Ao que 
parece, este prontifica-se sempre a ajudar a encontrar dormida para os caçadores, 
sendo sempre afável, e mostrando que domina por completo todos os meandros da 
obscura ciência - que é a da gestão cinegética, da sua ZCT, e a prova disso, claro está, 
é a já referida abundância de efectivos porcinos. Só falta mesmo, e cabe-nos a nós 
essa tarefa, reduzir esse número esta noite. Já não falta tudo, acabados de chegar, 
apresentações feitas, fomos dar uns tiros para verificar miras e fazer aquecimento dos 
virotões e das bestas para que estes, quando chegar a hora, não se escusem à 
performance que lhes é pedida, tudo tem que estar a postos, é certo e sabido que o 
navalheiro não fica à espera de um segundo tiro, e um porco mal atirado é algo que 
um caçador, boa rês, não deseja nem ao seu pior inimigo! 
Segue-se o sorteio dos postos. O que me calhou trazia, por parte do gestor, a seguinte 
anotação: 
- Miguel, esse posto é visitado por 2 navalheiros. Um deles, não muito grande, 60 / 70 
kg, é visitante assíduo, passando pelo cevadouro todos os dias sem excepção, bem 
cedo! O outro, maior, não é tão regular nas aparições. 
 Veracidade e conhecimento da vida dos seus javalis, na sua ZCT, provando a 
qualidade dos serviços que presta, ou bazófia? Conversa de gestor que dá a “tanga” 
porque é assim mesmo em Portugal, porque se não aparecerem porcos naquele posto, 
naquela noite, é mesmo assim, é a caça... Verificou-se a primeira opção, como 
veremos mais adiante. 
 Meia hora depois de sairmos do monte, conduzidos pelo Manuel Cheta, chego 
ao meu posto, eram umas cinco e “picos”. O nosso anfitrião verifica o cevadouro e 
indica-me a direcção e o local de onde viria a aparecer o porco, mais tarde. Depois de 
instalado no palanque e já em modo de espera deleito-me com a paisagem à minha 
frente, até onde a vista alcança, um mar de cores e matizes variados, de tal forma 
agradável que tratei de mandar um sms ao Hélder a relatar o facto e este, de imediato, 
respondeu que lá no alto onde tinha sido colocado, sofria do mesmo “mal”. 



 Aproximadamente 2 horas depois “mensagei” novamente o meu companheiro 
com a seguinte missiva: “Mesmo que não mate ou veja um javali esta noite, já estou 
contente, há já um bocado que os oiço, algures aqui perto, à minha direita.”, e nisto, 
nem de propósito, vejo o mato a mexer... Era uma raposa. Veio comer um “snack” no 
meu cevadouro, ainda era lusco-fusco. 
 A raposa foi-se. Puxo de um cigarrito, acendo-o, puxo do telefono e começo 
outra mensagem para o Hélder, dando umas passas prazenteiras, parecendo-me cedo 
para a visita do bicho mau. –“Então, já ouviste alguma coisa?” – Perguntou o telefone 
do meu companheiro ao dono momentos depois de eu apagar o cigarro e carregar na 
tecla enviar. Quando desvio o olhar do aparelho, ainda meio encandeado por causa da 
luz do ecrã, apanho um susto que me ia fazendo cair do palanque. Era só um lindo e 
esbelto navalheiro que comia relaxado no cevadouro diante de mim. Nada mais do 
que isto. Tão simplesmente o meu futuro primeiro navalheiro. E lá estava ele, à espera 
que lhe aponte a arma, e lhe encomende a alma ao criador. Naquele momento, no 
meio de todo aquele matagal, era só eu e ele, o tempo parou, o vento (se o havia) 
amainou, o silêncio absoluto apoderou-se do sítio e eu, em câmara lenta, certo da 
minha função, da minha obrigação, do meu dever, levo a arma ao ombro, coloco o 
retículo no spot, sustenho a respiração, semicerro o olho esquerdo, fazendo um esgar 
sorridente com o canto da boca, confirmo as variáveis e lentamente, muito 
lentamente... espremo o gatilho preparando o corpo para o coice da arma. 
 Se tivesse sido possível verbalizar o que de seguida me veio à cabeça, por 
aqueles montes fora ter-se-ia ouvido o maior FODA-SE que Deus ao mundo deitou! 
(desculpem o impropério) A besta estava travada! Como é que me fui esquecer de tão 
elementar coisa? De imediato, sem olhar, porque estou habituado à arma, tento 
destravar a alavanca de segurança e não consigo! Os nervos apoderaram-se de mim. 
Tremia que nem varas verdes. As mãos não me obedeciam, o bicho à minha espera, 
mudei a posição da arma e do braço fazendo provavelmente algum barulho com o 
impermeável que tinha vestido, o bicho à minha espera, levo novamente a coronha ao 
ombro e o bicho à minha espera e eu a tremer, aponto e o bicho afasta-se a trote para 
dentro do esteval. Fumo outro cigarro. Ainda me estava a ser difícil de acreditar que 
tinha acabado de desperdiçar a oportunidade de caçar um navalheiro. 
Propositadamente DESTRAVADA (!), encostei a Barnett Ghost 400 ao palanque 
enquanto tentava descortinar, por entre uma valente bátega de água, que entretanto se 
instalou durante um bocado, algum ruído “porcino” que me sossegasse as frustrações. 
 Eu e a chuva, gradualmente, lá fomos acalmando. Decidi ligar ao Hélder a 
contar o sucedido, pego no telefone e, de imediato, mudei de ideias e pousei telefone. 
Aparentemente na minha direcção, alto e bom som, com passada pesada, um animal 
de grande porte dirige-se a mim. Não exactamente a mim, mas ao meu cevadouro, e o 
animal, que entretanto se deixou ver, era um burro. Bom, um burro mas não um 
equideo. Este era um burro sus scrofa! Pelas minhas contas pesaria uns bons 120kgs e 
mediria aproximadamente 1 metro de altura. Vinha pela estrada e, nesse momento, 
alterou a trajectória deixando adivinhar que em breve desapareceria dentro do mato, 
para não mais voltar. Eram nove e trocos, e o bicho estava a 45 metros do meu posto. 
Decidi não perder 2 navalheiros no mesmo dia e aponto à cabeça. Disparo e vi o nock 
luminoso do virotão percorrer o vazio até se espetar no pescoço do animal, onde se 
manteve agarrado por mais 10 metros, ainda na minha direcção. De seguida, e durante 
uns segundos, oiço o mato a partir enquanto o bicho corria por mais uns 20 metros. 
Fez-se silêncio. E eu, silêncio fiz, na esperança de ouvir algo mais, mas nada. Volto 
ao telemóvel, duas sms, uma do Manel: “Ainda nada?”, outra do Hélder: “ Já atirei, 
mas não sei se acertei”. Prontamente devolvi a ambos, dois comunicados, um dizia 



assim: “ Perto das 8h30, tive um navalheiro com cerca de 70kgs a comer no 
cevadouro, mas deixei que fugisse.”; a outra, rezava o seguinte: “ Agora mesmo, atirei 
e acertei num porco que vinha a descer a estrada, parecia um burro, negro como o 
carvão, tinha quase 1 metro de altura e devia pesar cerca de 120 kg.”. De seguida, 
liga-me o Hélder, queria saber pormenores, contei-lhos, e diz-me ele: “Com certeza 
acertaste-lhe num osso e o virotão caiu, se calhar não o mataste...” , concordei que 
havia essa possibilidade, apesar de ter a certeza que lhe acertei no pescoço e o ouvi 
gemer. Terminada a conversa, esperei mais uns 40 minutos, ainda no palanque, e 
volto a falar com o meu companheiro: “ Então e tu? Mataste o bicho?”, o Hélder 
negou e disse-me que em breve viriam ter comigo, para pistear o porco: “ O Manel foi 
a casa buscar a carabina, diz que pensa que esse porco é um navalheiro enorme que 
costuma aparecer por aí...”, acrescenta o caçador.  
 Dez minutos depois vejo os faróis da pickup e logo iniciámos o pisteio. O 
navalheiro, enorme, finou-se a vinte metros dali, deixando-nos espantados com o seu 
tamanho e com o facto de ter um problema nos dentes, ainda assim, opinião de 
ambos, dariam por certo, pelo menos, a medalha de bronze. 

 
 
- “ Um bicho destes não aparece todos os dias, devias mandar conservar a cabeça”, 
dizia um, -“ Isto é raro, se calhar passarás mais 20 anos até te encontrares novamente 
com um deste calibre...”, dizia o outro. 
 Concordei que faria como eles me aconselhavam, enquanto o Hélder ligava, 
excitado, ao Sr. Augusto da Proflecha, contando a faena. 
- “Vamos a Sabóia beber uma cervejinha, quero mostrar este bicho à malta do café!” 
ordena o Manuel Cheta enquanto, a custo, carregávamos o negro na pickup. 
 Foi um festival. O pessoal do café estava boquiaberto de espanto. Há muito 
que não se via um animal daquela envergadura por aquelas bandas e vai de tirar 
fotografias com o telemóvel, para imortalizar o momento. 



 
 

Finalizada a cerveja, ala para o monte, que se faz tarde. Seguem-se as fotos da 
praxe e o desmanche da peça, possível graças ao exímio manejo da faca por parte do 
nosso amigo Manuel Cheta. Sem ele, a tarefa seria difícil. 
 A noite termina com a promessa de que, ainda durante esta lua, voltarei para 
mais uma noite espectacular! 
 

 
Um abraço a todos, e em especial ao nosso amigo Manuel, pelos belos bichos que tem 
nas suas ZCT. 
 
Miguel Santos 
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