
Herdade da Pereira 2010/01/23 e 24 
  
Bem, ao fim de umas semanas (que pareceram meses), voltar à acção parecia um sonho. 
Uma semana de treino um bocado mais aplicado, muitas verificações, rectificações e 
eis-nos a caminho do Sul (não a grande velocidade, pois as BT estão onde menos as 
esperamos). 
6ª Feira, chegamos cedo ao Algarve. O Filipe Augusto e eu mais as respectivas 
"patroas" vamos almoçar (demorado demais para quem queria era sair da civilização) 
arrumar os conteúdos dos malões  e lá vamos nós atrasados e mais que atrasados. 
Chegados à herdade da Pereira, já lá estava o Pedro Bento mais o Filipe Pinto-Coelho. 
Levámos logo na carola - que já lá devíamos estar (e com mais que razão pois já eram 
16.30 e os animais mexem cedo nesta altura do ano). O Sr Carlos Pereira que também 
lá estava deseja-nos boa sorte e lá vamos nos conduzidos pelo Sr Albino (que conduz a 
4x4 com o motor a ronronar como se fosse um gato seja a subir ou a descer. Tenho 
visto muita gente conduzir bem, mas como este homem nunca). 
Na primeira noite calha-me um posto que já conhecia, desta vez o aguardo estava no 
lado oposto ao de quando lá estive (já foi alterado pois não foi boa opção). 
Ainda na carrinha vejo rastos muito recentes (para não dizer que me pareciam 
acabados de fazer). Salto só a dois metros do aguardo para não deixar cheiros e 
componho-o a meu gosto (azar dos azares, o vento está de sul, mesmo o ideal para 
levar o meu odor direitinho ao cevadouro). 
Sento-me e começo o "jogo das estátuas". Oiço vários cascos a afastarem-se e penso: 
raios, estiveram aqui a ouvir até terem a certeza que não me fui embora, e então 
foram eles. 
17.20 - chega um bando de perdizes (8), umas começam "à trolha" com outras. Digo 
para mim mesmo: belo, assim pode ser que tragam tranquilidade a "alguém que me 
interesse". 
18.00 - "zarpam" fica um silêncio total não pia uma ave. 
19.20 - passou um animal com muita pressa, parecia ser um veado pelo correr. não o 
consigo ver devido a estar demasiado oculto. 
20.00 - passa por detrás de mim um texugo com aquele fungar de quem está chateado 
com toda a gente, não o consigo ver. O mato é fechado o suficiente para não mo 
permitir. 
20.50 - novas passadas, confiantes desta vez, parecem ser de quem me interessa. 
Assim que chega ao cevadouro, sua excelência detecta a minha presença graças ao 
belo ventinho que insiste em soprar na "direcção errada", acelera com a tracção 
metida e o turbo ligado pelo mesmo sítio de onde tinha vindo. 
22.20 - chega o Sr Albino mais o Pedro. Conto o que aconteceu e volta à base pois a 
noite está fria e a fome já aperta. 
  
Sábado 
Desta vez elas (patroas) que desculpem, mas a fezada é grande e temos de ir. 



16.00 - na herdade mesmo assim o Pedro e O Filipe Pinto-Coelho já lá estavam(raios, 
conduzem mais depressa). Tudo dentro do horário. 
16.20 - largado no posto da foto, confirmo a distância com o RF 20 mts certinhos, 
mira no segundo pin, penso logo - "vai ser uma cabazada" - como dizia o António Silva. 
À minha frente corre uma "caleira" com água da chuva (fruto das cargas de água da 
manhã). Óptimo, abafa os meus possíveis ruídos. Péssimo, abafa os ruídos dos javalis 
(nada é completamente bom ou mau, penso). 
 

 
Vista do posto 

 
16.30 - começa a sinfonia das perdizes. Uma "manda umas bocas" de um cabeço ao que 
outra responde do outro e assim sucessivamente. 
17.45 - Calam-se a excepção de um tordo ou outro, não se ouve vivalma, uma 
toutinegra pousa a um metro de mim, sorrio, voa como se tiveste visto o demo 
(percebo agora a razão porque não estou em Hollywood). 
19.35 - aparece uma mancha na parte esquerda do cevadouro, não o ouvi (a água abafa 
todos os ruídos). A tal mancha começa a deslocar-se, é um javali na ordem dos 60-70 
kls. 
Deixo-o comer, vejo-lhe claramente o perfil. 
Resolvo armar o arco, espero que baixe a cabeça (a lua está muito brilhante e não 
quero que nenhum dos meus movimentos me denuncie), puxo a corda, o bicho levanta a 
cabeça, continuo com o arco armado. 



Tenho tudo pronto, bem "ancorado", pin dos 20 no meio do peep, penso - levanto-me ou 
atiro sentado? Resolvo-me pela segunda, às vezes o óptimo é inimigo do bom. 
Parece um alvo 3D. Antes de disparar  viso uma mão travessa pelo cotovelo do bicho e 
às 11; digo para a flecha mentalmente - voa linda voa. 
Disparo. Recebo uma terrível pancada da parte de cima do joelho (tipo entrada a pés 
juntos), vejo o javali arrancar full-power e oiço a flecha a cravar-se na lama. 
Não vou aqui transcrever as asneiras que disse mentalmente (pois este relato pode 
ser lido por menores), mas digo-vos que foram muitas. 
Reparei em tudo, excepto que tinha o arco armado a escassos centímetros da minha 
perna (joelho). Nabo um milhão de vezes nabo, não acredito! Que fazer? Não adianta 
chorar sobre o leite derramado. 
20.00 - aquilo que me pareceu segundos, foram 25 minutos. Nova flecha no arco. 
Espero algum tempo. Eis que aparece nova mancha, pensei logo - Deus existe e faz 
coisas boas (é incrível como a religiosidade aparece num caçador, assim de repente). 
Arranca na minha direcção. É o irmão gémeo do outro. 4ª a fundo com tracção 
integral. É nestas alturas que um tipo pensa que tudo o que vem nos livros sobre os 
javalis não atacarem, foi escrito por algum imbecil que nem sabia o que era um 
javali; nem que este lhe caísse em cima. 
A cerca de 3 mts desvia-se de mim e enfia-se no mato a cerca de 2 mts a respirar que 
nem um doido. 
Olho para o arco no meu colo, com a flecha "nockada", uma Rage na ponta e penso que 
as agulhas de crochet da minha Avó tinham um ar mais letal; a coisa não é 
propriamente a minha ideia de "uma espera aos javalis". 
Dois roucos e vai à vida dele. 
Olho para o relógio: 20.08 – veio-me à ideia que já apareceram dois e que não há duas 
sem três. Bem desta vez houve. 
Valeu a pena! Não fosse ter sido desatento ao "pormenor" e tinha sido a espera de 
todas as emoções. 
  
Graças ao fresquinho que se fez sentir nessa noite fiquei afónico, além dum corte no 
joelho que está todo negro e dorido. 
  
Um abraço e boas esperas. 
 
Paulo Vilela 


