
1- SAFARI de BÚFALO e ANTÍLOPES, na Coutada 10, em Moçambique, 

com MARROMEU SAFARIS. 

2- APROXIMAÇÃO a MUFLÃO, na HERDADE DO SOBROSO. 

3- CAÇADA a MACHO-MONTÊS até bronze, na Serra Nevada, com 

PEDRO HAFNER. 

4- “CIC CAPRINAE ATLAS OF THE WORLD”, livro de D. NICOLÁS 

FRANCO. 
5- ESPERA aos JAVALIS, na HERDADE DA SOBREIRA. 

6- SAFARI DE ANTÍLOPES na Namíbia, com AGAROB SAFARIS.  

7- MIRA LEUPOLD VX-6,2-12X42 com retículo iluminado, da 

CACICAMBRA.                                                                                   

8- APROXIMAÇÃO a MUFLÃO TROFÉU, em Vale Feitoso, com a 

MONFORTUR. 

9- ESPERA aos JAVALIS, na Herdade da Mata, com a SERCAÇA.                          

10- CAÇADA aos CORÇOS, na Galiza, com TECSAGES SAFARIS. 

11- CAÇADA ao ANTÍLOPE NEGRO e JAVALI, na Pampa Argentina, 

oferta PORTUGAL HUNTING. 

12– CAÇADA de APROXIMAÇÃO aos JAVALIS ao LUAR, na Turquia, 

oferta PORTUGAL HUNTING. 
13- CAÇADA de SALTO às PERDIZES para 5 Caçadores, em VALE DO 

MANANTIO. 

14- PERDIZ NATURALIZADA, oferta de JANECA TAXIDERMIA. 

15- CAÇADA de APROXIMAÇÃO a VEADO TROFÉU, na brama, oferta 

MANCHA MAIOR. 

16- PINTURA a ÓLEO sobre MADEIRA dos CINCO GRANDES, oferta 

ARQ. FERNANDO SEIXAS. 

17- SAFARI de LEOPARDO e ANTÍLOPES, no Zimbabué, com 

THREEWAYS SAFARIS. 

18- MOCHILA BLASER EXPEDITION LIGHT, oferta KETTNER. 

19- APROXIMAÇÃO a VEADO REPRESENTATIVO, na brama, oferta 

SERRACAÇA. 

20- SAFARI de ANTÍLOPES com possibilidade de BÚFALO, LEÃO, 

LEOA e RINOCERONTE, na África do Sul, oferta 

“DE DUINE SAFARIS”. 

21- ESPERA ao JAVALI, em Vale dos Reis, oferta HUNTING PARKS. 

22- MALA BLASER para CARABINA R93 ou R8, oferta KETTNER. 

23- POSTO DE MONTARIA, no Parque Africano, oferta 

FRANCISCO ROSA. 

24- BINÓCULOS LEICA GEOVID 10X42 HD-B, oferta KETTNER. 

25- CAÇADA a CORÇOS com FILMAGEM DE VÍDEO para 2 CAÇA-

DORES, na Bulgária, oferta BALKAN HUNTERS  CLUB. 

LOTES e PATROCINADORES do LEILÃO 

Safari Club International 
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E D IT OR IAL  

Caros amigos, 

 

Aqui vos envia-

mos a lista de 

todos os lotes que 

temos neste 

momento, espera-

mos ainda conse-

guir mais alguns. 

 

Aproveitamos 

para vos enviar 

mais informação 

sobre alguns dos 

nossos patrocina-

dores. 

 

Peço a todos 

aqueles que se 

inscreveram para 

o jantar, mas que 

ainda não confir-

maram o número 

de acompanhan-

tes, que o façam 

com a brevidade 

possível. 

 

A data limite de 

inscrição é 5 de 

Maio, inscreva-

se, vai valer a 

pena! 

 

Nas páginas 

seguintes mais 

informação 

sobre os lotes e 

patrocinadores. 

Jantar Anual e 

Leilão 
9 de Maio 

EXPOCAÇA 

INSCREVA-SE! 
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S A F A R I  C L U B  I N T E R N A T I O N A L  

MARROMEU SAFARIS 
A MARROMEU SAFARIS é uma organização de caça em Moçambique, com uma concessão em 

Cabo delgado e outra em Sofala, a Coutada 10. 

Os famosos tandus de Marromeu, são das paisagens mais bonitas de África. As grandes pastagens 

no meio das florestas com árvores enormes fazem lembrar as paisagens inglesas, mas são ainda 

mais bonitos, porque neles podemos encontrar Búfalos, Hartebeests, Reedbucks, Bushbucks, Nya-

las, Elandes, Waterbucks, Sables, três variedades de Duiker (grey, blue e red), Sunis e Oribis. 

Outro cenário único desta concessão são os pântanos do delta do Zambeze, onde sempre existiram 

milhares de búfalos e onde caçadores que fazem parte da história da caça em África, como Gustavo 

Guex, e Harry Manners, tiveram acampamentos permanentes. 

Guex chegava a matar mais de quinhentos Búfalos por época e a carne servia para alimentar os tra-

balhadores das empresas Sena Sugar Estates. Apesar de pequeno em estatura era conhecido pela sua 

enorme coragem. 

Harry Manners, um dos maiores caçadores de marfim de todos os tempos, caçou alguns bons elefan-

tes nestes pântanos. Normalmente as manadas eram apenas constituídas por machos, as fêmeas não 

gostam destes terrenos porque as crias se afogam com facilidade na lama. 

Nesses tempos as pântanos de Marromeu tinham a maior concentração de Búfalos em todo o conti-

nente negro. Hoje continuam a ser a espécie mais abundante e estão em franca recuperação, depois 

dos atentados contra a natureza levados a cabo durante a guerra civil de Moçambique. 

Aqui, os Búfalos têm tudo o que necessitam, pastagens, água, a quase ausência de predadores natu-

rais e a protecção da Marromeu Safaris. Afinal de contas, a caça contribui de forma decisiva para a 

protecção da natureza. 

Não resta muita África Selvagem onde possamos encontrar uma manada de mais de cem Búfalos, 

num mar verde de juncos e papiros com um céu completamente azul! 

É por tudo isto, que a MARROMEU SAFARIS é presença assídua na Convenção do Safari Club 

International, sendo o mercado norte-americano a fonte da maior parte dos seus clientes. 

Desta vez, dois sócios do SCI Lusitânia Chapter terão oportunidade de caçar nesta magnífica con-

cessão. Kanimanbo Marromeu Safaris! 

PEDRO HAFNER 
PEDRO HAFNER é um amante e apaixonado da caça de montanha e especialista em caçadas de 

aproximação ao macho-montês na Andaluzia. Começou a sua actividade como caçador profissional 

há sete anos e gere actualmente catorze cotos de caça maior nas 

províncias de Granada, Almería e Málaga, onde se podem caçar 

as subespécies de macho-montês de Ronda e do Sudeste (Sierra 

Nevada). Também organiza aproximações a arruís e a veados na 

berreia, sempre em áreas de caça abertas, procurando proporcio-

nar caçadas muito desportivas. 



HERDADE DO SOBROSO 
A HERDADE DO SOBROSO, propriedade do Arq. Ginestal Machado, é o local indicado 

para os amantes da natureza que nela procuram o sossego. Para além das magníficas 

condições de hospedagem, poderá desfrutar de saborosos almoços e jantares tradicionais 

alentejanos, acompanhados dos excelentes vinhos, azeite, mel e compotas da herdade. 

A zona de caça fica na Serra de Mendro, e tem uma grande densidade de muflões e javalis, 

alguns gamos e veados. De salientar que é possível abater troféus de boa qualidade, 

especialmente muflões… 

A Herdade do Sobroso, foi palco do primeiro gancho aos javalis, exclusivamente para 

sócios do SCI Lusitânia Chapter, onde 14 postos cobraram 25 reses. Em 2014 voltamos a 

fazer uma montaria nesta propriedade, com resultados tão bons como no primeiro ano, 21 

postos cobraram 22 javalis, 2 muflões e um extraordinário veado de 18 pontas. 

Esta é sem dúvida uma excelente propriedade para a nossa primeira caçada de aproximação da época, durante o mês de 

Setembro, na companhia de um familiar ou de um amigo. O SCI Lusitânia Chapter agradece o donativo da HERDADE DO 

SOBROSO, uma caçada de aproximação a um muflão. 
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CIC CAPRINAE ATLAS OF THE WORLD 
A CIC CAPRINAE ATLAS OF THE WORLD é uma obra em dois volumes, extensa e 

meticulosa sobre os caprinos selvagens do hemisfério norte. Cada espécie é apresentada 

pela sua aparência física, distribuição, tipo de comportamento, biologia, estado de conser-

vação e uso sustentável. 

A vertente conservacionista é uma das fortes componentes da obra, envolvendo governos, 

proprietários, agentes científicos, populações locais e caçadores. 

A obra inclui os seguintes caprinos; argali, mouflon, urial; carneiros norte americanos thin 

horn and big horn; carneiros asiáticos thin horn; aoudad; bharal ou carneiro azul; tahr; 

takin; muskox; chiru; goral; serow; cabra das Rochosas; camurças; ibexes; manchos mon-

teses; tur; cabras mediterrânicas e markhor. 

Esta obra vem ilustrada com excelentes fotografias, obtidas de animais no seu habitat sel-

vagem, e é obrigatória na biblioteca de qualquer caçador de montanha e em particular 

destas espécies. 

Os autores são Gerhard Damm e D. Nicolás Franco, nosso sócio fundador e que nos ofere-

ceu um exemplar autografado para ser leiloado. 

AGAROB SAFARIS 
A Namíbia tem um lugar especial no coração de muitos caçadores portugueses. A sua fauna e as suas paisagens são extraordi-

nárias, uma terra de planícies desérticas com colinas rochosas, montanhas grandiosas com vales profundos e tudo debaixo do 

céu mais azul de África. 

Nenhum país no mundo se pode gabar que 44% do seu território se encontra protegido por um programa de conservação da 

natureza. Mas não são apenas reservas e parques naturais ou áreas desabitadas, mas também terras onde as pessoas convivem 

com a vida selvagem, porque é do seu interesse e onde se caça. Ninguém recebe melhor os caçadores do que a Namíbia. 

Mais uma vez, os nossos amigos Johnny e Mariana Schickerling, da Agarob Safaris ofereceram ao nosso capítulo uma caçada, 

na sua fazenda situada nas montanhas da região do Khomas, oitenta quilómetros a oeste da capital. A concessão é uma pro-

priedade aberta, que nos seus vinte mil hectares tem altitudes que variam entre os 1.300 e os 2.000 metros. A caçada é feita a 

cavalo ou a pé, os caminhos são poucos, as serras são altas e os desfiladeiros profundos. Esta área não tem muita variedade de 

espécies, apenas zebras de montanha (Hartmann), orixes, 

kudus, klipspringers, steenboks e leopardos, mas é caça 

verdadeira. 

Os dias passados com o Johnny e os seus agarobs, 

(rapazes, no dialecto damara), são sempre inesquecíveis, 

tanto pela forma como caçamos, num cenário de uma 

grandeza arrebatadora, como pelo sentido de humor deste 

amigo. Os jantares que a Mariana tem todas as noites à 

nossa espera sabem-nos à vida, e não apenas porque àque-

la hora estamos a morrer de fome. A simplicidade e a hos-

pitalidade desta gente fazem com que as despedidas sejam 

sempre difíceis. 

Todos os caçadores portugueses que tiveram o privilégio 

de caçar em Khomas Hochland querem regressar. A Aga-

rob Safaris foi o primeiro sponsor do Lusitânia a receber o 

Prémio Outfitter do Ano. Consulte a ficha do donativo e 

conheça as condições excepcionais deste donativo. 



CACICAMBRA 
A CACICAMBRA é uma empresa importadora de armas de caça e propriedade do nosso sócio Prof. 

José Silva, um dos sponsors do SCI Lusitânia Chapter, desde o início do nosso clube. Todos os anos fez 

ofertas para o nosso leilão, nomeadamente armas de elevada reputação, como é a Merkel RX.Helix e 

miras telescópicas da conceituada marca norte-americana LEUPOLD, especializada em equipamento 

óptico e acessórios, como montagens para miras telescópicas. 

As miras LEUPOLD são as mais utilizadas nos Estados Unidos e em África, tanto por terem uma quali-

dade óptica ao nível dos melhores fabricantes europeus, como pela sua lendária 

robustez, assegurada por uma garantia vitalícia. 

Este ano o donativo da CACICAMBRA é uma mira da gama mais elevada da LEUPOLD, 

uma VX-6 (2-12x42) com retículo iluminado. Trata-se de uma das miras mais versáteis que 

podemos encontrar no mercado, a sua gama de aumentos de 2 a 12 e lente de 42 mm, tornam

-na eficaz em montarias, caçadas a animais perigosos, aproximações ou esperas nocturnas. 

Um produto de topo ao nível de mercado e uma escolha acertada para qualquer caçador. 

MONFORTUR 
A MONFORTUR é uma das mais conceituadas empresas de caça em Portugal. 

As privilegiadas condições naturais de Vale Feitoso, tornam-no numa área de 

caça maior por excelência, onde, ao longo das últimas décadas, centenas de caça-

dores conseguiram magníficos troféus das nossas espécies de caça maior, veados, 

javalis, gamos e muflões. 

Disso mesmo puderam dar conta alguns sócios do Safari Club International, entre 

eles o representante do SCI para a Europa, Sr. Norbert Ullmann, quando em 

Janeiro de 2014 o Lusitânia Chapter, em conjunto com a Monfortur, ali organizou uma montaria memorável 

com um resultado verdadeiramente extraordinário. 

O ano passado, o nosso sócio Carlos Covas, caçou um excelente muflão, fruto de um lote adquirido no nosso 

leilão. Esperamos que este ano, o caçador que tiver o privilégio de adquirir a caçada de aproximação a um 

muflão, oferta da Monfortur, tenha a mesma sorte. 

TECSAGES 
A CINEGÉTICA TECSAGES é a organização líder para a caça na Galiza, com uma 

vasta oferta de modalidades e espécies, caçando em mais de 300 000 hectares de zonas 

bravias galegas. 

O nosso sócio e amigo Juan Fernandez, proprietário da Tecsages, estará presente na 

Expocaça, onde lhe poderá apresentar programas de caça variados. Entre as suas ofer-

tas destacamos a caça aos Corços e ao Macho Montês, junto à fronteira com o nosso 

Parque Nacional da Peneda do Gerês. Se quiser referências contacte o nosso amigo 

Bernardo Leal de Oliveira, que recentemente caçou um Macho verdadeiramente excep-

cional, com esta organização. 

Os programas de caça podem ser acompanhados de turismo tradicional. Vá à Galiza e 

conheça o lado mais selvagem da natureza, desta província espanhola. O SCI Lusitânia 

Chapter agradece o donativo que nos foi oferecido e a forma como os nossos sócios 

têm sido recebidos por estes amigos galegos. 

TECSAGES 

GALICIAN 

PORTUGAL HUNTING 
A PORTUGAL HUNTING é uma agência de caça localizada em Ovar e estabelecida no mercado em 2008. Tem 

como finalidade enviar os seus clientes para incríveis destinos de caça nos cinco continentes. Um dos seus objec-

tivos é seleccionar profissionais com base na sua reputação, qualidade e acima de tudo, integridade. Desta forma 

oferece programas de caça, que os seus colaboradores e proprietários têm experimentado pessoalmente e que 

acreditam poder proporcionar uma experiência para toda a vida. 

A Portugal Hunting, tornou-se a primeira empresa de caça portuguesa, a vender caça em Portugal, na convenção 

do Safari Club International 

em Las Vegas. 

O nosso capítulo agradece 

ao Dr. Paulo Oliveira, nosso 

sócio fundador e dono da 

Portugal Hunting, a sua 

colaboração nos nossos lei-

lões ao longo dos anos. 



THREEWAYS SAFARIS 
A Threeways Safaris é um operador de caça no Zimbabué, há quase trinta anos. A base deste outfitter é um lod-

ge com excelentes condições, na fazenda do proprietário, o senhor Tokkie van der Merwe. 

Esta fazenda é uma propriedade aberta, de mais de 15 000 hectares, composta por zonas ribeirinhas junto ao 

Bubi, pastagens e matas de mopane, onde podemos encontrar excelentes kudos, nyalas, elandes, gnus, zebras, 

bushbucks, impalas, facocheros e enormes leopardos. 

Este outfitter tem direitos de caça no corredor de passagem entre o Parque Nacional de Ghonarezhou, no Zimba-

bué, e o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, onde possui um acampamento remoto, junto ao Limpopo. 

A Bubi Conservancy Area caracteriza-se por ter bons búfalos e elefantes, e foi o local onde o presidente do 

Lusitânia caçou há quatro anos, um excelente elefante, numa caçada resultante de um donativo da Threeways 

Safaris para o primeiro leilão do SCI Lusitânia Chapter. 

Vários caçadores portugueses caçaram já com a Threeways Safaris na companhia do excelente caçador profis-

sional Quinn Kloppers e dos seus magníficos pisteiros shanganes, atreva-se a ser o próximo! 

VALE DO MANANTIO 
O nome Vale do Manantio significa vale fluvial, um vale cheio de vida, com muita água e uma vegetação exu-

berante e rejuvenescida. Esta herdade, adquirida em 

1968 é gerida actualmente pela 3ª geração da família 

Bravo, englobando uma área de 1600 hectares. 

Em volta do monte estende-se uma extensa paisa-

gem suavemente ondulada, na qual se pode vislum-

brar diferentes culturas, desde campos de trigo a 

uma densa área de oliveiras, de onde é produzido o 

melhor azeite da região. Mais perto da casa pastam 

em harmonia a coudelaria composta por cavalos e éguas de origem lusitana. Caminhos de terra batida condu-

zem, acompanhados por uma natureza que se altera consoante a época do ano, em densos pastos verdes e flori-

dos a um campo dourado após as colheitas, por entre riachos, ribeiros até ao grande lago do Alqueva. A paisa-

gem única à volta da herdade encontra-se em permanente evolução. 

A Herdade tem como extrema mais extensa o Grande Lago do Alqueva, facto que garante que a sua jornada de 

caça se torne numa experiência única e irrepetível noutro lugar. 

A longa tradição de caça (6 gerações) reflecte-se na qualidade dos programas e está bem patente na decoração 

requintada do monte, onde os troféus de caça e de tiro, nos transportam para outros tempos. Aqui respira-se um 

pouco da história da caça e do tiro em Portugal, e a forma como o Dr. João Maria Bravo viveu estas duas pai-

xões. 

Durante a época de caça entre o início de Outubro e o final de Janeiro são organizadas aos fins de semanas, 

principalmente, batidas às perdizes e caçadas de salto. 

A época de caça às perdizes começa no início de Outubro e vai até ao final de Janeiro. Também se podem fazer 

caçadas de salto 

A caça ao coelho, bem como de salto às perdizes, é possível de Outubro até Fevereiro. 

Os javalis podem ser caçados durante todo o ano ao luar em palanques de espera ao luar. 

Patos e pombos podem ser caçados de Agosto até Janeiro. A herdade tem uma vasta densi-

dade destas espécies que todos os dias a sobrevoam ao amanhecer e ao por do sol, prove-

nientes da barragem do Alqueva. 

SERCAÇA 
A SERCAÇA é  uma empresa dedicada à gestão cinegética e organização de caçadas, 

possuindo uma série de zonas de caça com abundância de caça menor, sedentária e migra-

doras, e de caça maior, em que o javali é a espécie principal. A Herdade da Mata é uma 

das zonas de caça geridas pela SERCAÇA, onde irá disponibilizar uma espera ao javali 

para um dos nossos sócios. 



BALKAN HUNTERS 
Stiliyan Kadrev é cameraman e realizador de filmes profissional, licenciado pelo Instituto 

de Cinema de Moscovo em 1980. Gravou dezenas de vídeos sobre a fauna da Bulgária e 

dos Balcãs. Em 1991 filmou pela primeira vez um safari na Tanzânia, o que o contagiou e 

levou a viajar por África, mais tarde pela Ásia, América e Europa, acompanhando caçado-

res. 

Percorreu 40 países, realizando mais de 100 filmes durante 15 anos, o que lhe permitiu 

conhecer uma quantidade incrível de zonas de caça e outfitters. Todas estas experiências 

permitiram-lhe ter conhecimentos e contactos para organizar caçadas por todo o mundo, 

criando assim a Balkan Hunters. 

Esta empresa oferece turismo cinegético internacional, fazendo programas individuais à medida do cliente, e a 

possibilidade de filmar um vídeo dessa caçada, com enorme qualidade. 

A Balkan Hunters oferece, a dois sócios do SCI Lusitânia Chapter, a extraordinária possibilidade de caçarem 4 

corços até 400 gramas, durante o cio, utilizando chamariz e caçando de aproximação. A caçada terá lugar numa 

excelente zona de caça na Bulgária e será filmada para divulgação desta empresa na Península Ibérica. 

Esta fantástica oportunidade só é possível porque Stiliyan Kadrev também é vice-presidente do capítulo búlgaro 

do Safari Club International, uma prova da fraternidade que existe entre os sócios do maior clube de caçadores 

do mundo. Muito obrigado Stiliyan! 

MANCHA MAIOR 
A Mancha Maior é uma organização vocacionada para a Caça 

Maior, em particular, do Javali. Anualmente efectua um número 

variável de montarias que ao longo dos anos foram reconhecidas 

por muitos caçadores portugueses e estrangeiros 

Para além das montarias, efectua esperas nocturnas a Javalis em 

paisagens de incomparável beleza e rusticidade, como são as das 

Serras de S. Mamede e Marvão, onde a Caça de Javalis de troféu é 

frequente, transformando este destino como um dos melhores para 

o cobro de grandes navalheiros selvagens. 

A caça de aproximação de veados também faz parte da oferta da 

Mancha Maior, com particular foco nas caçadas efectuadas em 

terrenos abertos, cobrando anualmente vários troféus de grande 

qualidade com uma taxa de sucesso de quase 100%. 

A Mancha Maior é genuinamente uma organização de caçadores 

para caçadores, e isso reflecte-se em todas as caçadas que nos pro-

porciona. 

O donativo da Mancha Maior ao SCI Lusitânia Chapter, é uma caçada de aproximação a um veado troféu, numa 

área aberta de enorme beleza, a Lomba da Barca, junto ao Tejo. Uma excelente oportunidade para quem queira 

caçar, de igual para igual, um verdadeiro senhor do monte. 

KETTNER 
A KETTNER é distribuidor exclu-

sivo para Portugal de diversas 

marcas de prestigio de armas, 

como a Blaser, e ótica, sendo o 

representante da Leica. 

A Blaser além de fabricante de armas, possui uma vasta gama de acessórios 

de caça, complementando assim as necessidades do caçador. Um exemplo é 

o equipamento específico para a caça de montanha, como a mochila EXPE-

DITION LIGHT. A Kettner disponibilizou ainda para o nosso leilão uma 

mala para carabinas Blaser dos modelos R93 ou R8. 

A Leica é, desde há muitos anos, uma referência na ótica mundial. Atual-

mente possui uma completa gama de miras telescópicas, telémetros e binó-

culos de caça, onde se incluem os fantásticos Geovid 10x42 HD-B, com 

telémetro incorporado, aliando as vantagens do reduzido peso de uns binó-

culos compactos 

com lentes de 42 

mm, com a luminosidade impressionante conseguida 

pelas lentes HD. 


