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Na sexta-feira, como tinha já combinado com o Manuel Cheta, decidi ir fazer 
uma espera a Sabóia. Espera tipo “toca e foge” que a vida não está para 
brincadeiras. Tinha combinado com ele fazer uma espera na sexta-feira e 
voltava a Lisboa logo a seguir. 
Não sei como, porque estas coisas são combinadas no mais absoluto segredo, 
houve quem tivesse adivinhado as minhas intenções e logo me falou para 
fazer parte da jornada – O José Madureira, por sinal meu vizinho e o Nuno 
Ribeiro. Era um arranjo que convinha, pois assim dividiamos o gasoleo e o 
recurso à auto-estrada seria mínimo. Combinações feitas, o ponto de 
encontro ficou marcado para a Proflecha (onde mais poderia ser?) ao meio dia 
de sexta-feira. Saí mais cedo do escritório e fui à Proflecha. Os outros 
participantes na faena chegaram, tempo de comer qualquer coisa, carregar o 
carro, recolher uma encomenda que o Augusto tinha para o Manuel e rodas 
ao caminho. 
A viagem correu sem percalços, e por volta das três e pouco da tarde 
estávamos em Sabóia. 
O Manuel deu logo as más notícias – o vento estava a saltar muito do lado de 
Pereiras, apesar de os javalis estarem a ir todos os dias aos cevadouros. Isto 
poderia comprometer a espera de quem fosse para lá. Ainda havia 
cevadouros a mexer do lado de Sabóia, mas aí os javalis não estavam a 
entrar todos os dias e o vento segundo o Manuel estava mais certo.  
Fomos espreitar Sabóia. Quando lá chegámos quase não havia vento e 
decidiu-se fazer o sorteio dos palanques a contar com um palanque de 
Sabóia, indo os restantes para Pereiras. Ou porque o chapéu era meu ou 
porque eu nunca tinha estado deste lado calhou-me ficar em Sabóia, no Cerro 
dos Carneiros. Últimas recomendações do Manuel e abalaram para Pereiras. 
Lembrando-me que já estamos no Inverno, calmamente transformei-me 
numa cebola e dei corda às botas para o palanque. Estava a instalar-me 
quando dei pela falta do disparador. Rais parta à sorte! Desmontei-me do 
palanque e voltei ao carro para o ir buscar. Apanhei dois agricultores no 
caminho: 
- Boa tarde. Atão amigo, anda perdido? 
- Nada, vou ali para o palanque fazer uma espera aos porcos. 
- Hi qu’isto está cravadinho de porcos, é um ror deles todas as noites. 
- Pois é, se não fosse os estragos que fazem podiam contratá-los para lavrar 
a terra. 
- Lá isso é verdade, mas fazem mais estrago que trabalho. 
- Bem, vou lá para cima. Boa tarde. 
- Boa sorte e até mais ver. 
Instalei-me de novo no palanque, ajeitei o material para ver se estava tudo à 
mão sem fazer barulho, tirei as distâncias para o cevadouro e mais dois ou 
três pontos e comecemos a esperar. E esperei, esperei e apareceu um coelho. 
Não mostrou grande interesse nem no cevadouro nem no que estava à volta 
e seguiu caminho. Estava-se o sol a pôr e a lua a nascer começou a troca de 
mails – o José, o Nuno, o Manuel, o Paulo Vilela, o Augusto, parecia uma sala 
de imprensa a distribuirmos comunicados.  
Quanto a porcos, nada. E o vento também não parava quieto! 



Eram umas nove e meia, estava a contar os aviões que passavam quando 
olho para o cevadouro e vejo três vultos muito juntinhos numa mancha de 
sombra. Binóculos na mão e vejo três bichos com quarenta ou cinquenta 
quilos. Nada mau, os pequenos continuam muito juntos a descer para o 
cevadouro. Deixá-los comer, pensei eu.  
Mas chegados ao cevadouro um cheirou e seguiu, outro cheirou duas vezes 
antes de ir pelo mesmo caminho e o terceiro comeu duas ou três garfadas de 
milho sempre virado para mim e também abalou. 
Ou andam de barriga cheia, ou o Manuel tem que começar a servir pratos 
quentes, que os meninos parecem que têm má boca. 
Passou-se mais uma hora sem nada acontecer, quando, de repente e por trás 
de mim “plec”, um ramo a partir. Olha, ainda temos artista. Fico à espera de 
mais lenha a partir, mas nada. Mais meia hora de espera e outro “plec”. O 
artista deve ser fino.  
Recebo entretanto uma mensagem do Manuel a perguntar por novidades. 
Contei-lhe o que estava a acontecer e na volta do correio vem a resposta – 
pode ser o navalheiro que anda por aí a querer entrar ao cevadouro. 
Ainda ouvi, com grande intervalo, mais dois ramos a estalar mas o bicho não 
teve vontade de entrar. 
Já perto da meia-noite começa a subir um nevoeiro daqueles que ensopam os 
ossos e gela a carne. As minha orelhas confirmaram o facto. 
Como tínhamos combinado sair à meia-noite e meia, recebo mais uma 
mensagem do Manuel a dizer que vai começar a recolher o José e o Nuno e 
que só está despachado lá para a uma da manhã.  
Como a esperança é a última a morrer, fiquei até à hora combinada, altura 
em que deixei de ver o cevadouro por causa do nevoeiro. Levantei o arraial 
antes que a humidade que tinha no casaco e nas calças se transformasse em 
gelo, regressei ao carro, arrumei a tralha, e regressei a casa do Manuel. 
Eu a desligar o carro e o Manuel a aparecer com os outros dois.  
Resultado final: Eu vi três porcos e um coelho, o Manuel viu dois, o Nuno 
atirou a um mas o virotão fez-lhe cócegas na barriga, e o José, que anda 
ansioso por cobrar um bicho com a sua besta TAC15 ficou em branco – nem 
bichos nem tiros.  
Foi o tempo de se desfardarem, comer uma bucha com o Manuel, aquele pão 
de Pereiras é uma delícia, dar dois dedos de conversa e regressar a casa. 
Não cobrei, mas cacei umas horas valentes. Sabóia é um sítio fantástico e é 
sempre um prazer lá ir. 
E este ano está arrumado, que venha o próximo. 
 
Boas entradas para todos. 
 
Abraços 
 
José Franco. 


