
Bem, conforme prometido aqui vai o relato das duas esperas, se bem que tardiamente(SORRY) 

 

Espera 1 

Bem, chegámos à herdade conforme já sabem pelas 6 horas. Foi equipar e ala que se faz tarde. 

O primeiro tópico da espera e sempre a cargo do Sr Albino sobre condução TT: o tema desta semana foi sobre 
"Condução suave e sem estragar por caminhos arrasados pelas enxurradas deste ano" como já disse é 
sempre um espectáculo ver este sr. a conduzir. 

Falando da espera em si. 

Cheguei ao palanque por volta das 18.30, mais coisa menos coisa. 

É um local em que os olhos ficam ao nível do cevadouro, tendo sido baptizado por mim por "Posto RedLine" 
não por questões benfiquistas, que é religião que não professo, mas sim por que são 9 metros às pedras do 
cevadouro e qualquer barulho "é a vida do artista" (e nao a morte) e 26mts em relação à árvore em frente. 

 

O posto é tipo "poço" só com uma  saída, a vegetação envolve-nos em toda a nossa roda, sendo o vento 
impossibilitado de levar o nosso cheiro quer, pela forma do posto em si, quer pela sua direcçao NW na maioria 
dos casos. 

Bem, arranjei a coisa de modo a ficar confortável, sempre com acompanhamento de "perdizes a guitarra", 
como a fotografia ilustra. 

Depois de tudo pronto foi "abancar e esperar". 

Passado 15 minutos começam a chegar os primeiros intervenientes: gaios, depois perdizes, depois rolas, 
depois pegas e assim por ai adiante, com predominância para as perdizes que eram em muito maior número. 



Estava bem dissimulado, pois tive rolas bravas a pousarem no que resta da árvore que estava por cima de 
mim. 

Chega a noite por volta das 21 e muito, e o silêncio instala-se. Não foi bem assim, pois para não me sentir 
sózinho um rato dos pomares resolve fazer-me companhia. 

23.30 oiço os porcos a "ladrar" no eucaliptal em frente no vale, e depois novo silêncio. 

23.50 torno a ouvi-los no mato por detrás da árvore. Começo a rezar a todos os santinhos que o Sr Albino vá 
buscar o outro pessoal primeiro, em vez de me vir buscar pois a hora combinada era as 00.00h. 

23.55 oiço o barulho do motor da carrinha.  

00.00 chega o Sr Albino(raio de pontualidade, penso eu). 

 

Duas lições a tirar desta espera. 

1-Nesta altura do ano as esperas teem de ser até muito mais tarde, pois é dia até muito tarde também,  

2-Quando combinamos uma hora para nos virem buscar mentalizarmo-nos que ali não há atrasos llolll 

 

Espera 2 

Combino com o Pedro para lá ficarmos até de manhã para nao se repetir a mesma coisa da noite anterior. 

Desta vez calhou-me um posto já por mim conhecido (onde falhei tristemente um javali da última vez). 

 



Cheguei e arranjo tudo. E vai de esperar. 

Volto a verificar as distâncias e continuam na mesma desde a última vez. 20 mts às pedras, 28 em linha recta 
ao talude e 36 na parte mais longe deste. 

Mais perdizes e perdizes e rolas e gaios e perdizes e rolas; enfim o costume para aquelas horas do dia. 

Cai a noite, fica o silêncio. Por volta da 1h oiço dois porcos numa troca de impressões mais acesa e penso :ora 
aí está. 

Passa o tempo e nada. 3:30 oiço passos "pesados". Aparece uma manada de 8 fêmeas de veado que vão 
alegremente ao cevadouro. Afugento todas excepto uma que já estava a enfardar o milho do cevadouro e não 
ouviu o pigarrear. 

Ali ficou, praticamete até acabar de comer tudo a que tinha direito. 

4.30 chega o Pedro e ainda bem pois ja estava congelado, bem como ele que resolveu levantar a espera, pois 
estava um gelo, e não tinhamos levado roupa a contar com aquelas temperaturas. 

Ainda nao foi desta. 

 

Paulo Vilela 


