
Esperas em Vale de Reis – 2010/11/17 
 
Ontem, dia 17, O JG e eu fomos fazer uma espera a Vale de Reis (Alcácer do Sal) - calhou 
ao João o cevadouro "dos eucaliptos", aquele que tem uma palanque a 4,5m de altura e, 
desde Outubro, um Blind para nos abrigar do frio e da chuva e eu fui para um novo, mantido 
desde há 2 semanas e quase diariamente visitado, onde coloquei um Blind GRANDE 
(1,90x1,90x1,92alt, 11 janelas...). 
 
Entre as 21:30h e as 22:00hrs entrou-me uma porquinha aí com 20 quilinhos (máx. 25...) 
que ultrapassou os figos e as amêndoas que o Sr. Correia colocou antes do cevadouro e foi 
direitinha ao milho - deu uma cabeçada nos troncos e comeu durante um ou dois minutos. 
Então lembrei-me da conversa que tinha tido com o Paulo Vilela nessa manhã sobre "luzes" 
e resolvi fazer um teste: liguei a lanterna com luz branca e a bichinha nem tugiu nem 
mugiu...continuou a dar-lhe com força no milho(!); entretanto, eis que chega uma mana que 
se junta a ela na comezaina (pensei eu cá para comigo - mataram-lhes a mãe...tadinhas) e, 
ao fim de uns segundos de hesitação...acendo a lanterna com o filtro vermelho - resultado: 
um grunhido de susto e aí vão elas...qual milho qual quê, a mãe ensinou-as bem...nunca 
mais lhes pus a vista em cima! 
 
Quanto ao João o caso foi mais grave: por volta das 21h-21:30hrs entra-lhe um PORCÃO 
(diz ele com mais de 100kg!) que vai ao cevadouro (a 26m) e segue de seguida para as 
banhas (a 30-32m), volta para trás, inquieto...entretanto aparece pela esquerda outro porco, 
mais pequeno (40-45kg, diz o João), assusta-se com o PORCÃO e desaparece...(acho que 
foi assim, nã estive lá...). 
Esta cena parece ter demorado 2 ou 3 minutos e finalmente o PORCÃO vai ao cevadouro e 
começa a comer, de costas para o palanque, até que...se coloca em posição e o João atira 
e...falha! - o virotão passa-lhe pela barriga, centrado, mas baixo, e vai cair, solto, 2 ou 3 
metros do outro lado do Javali (com gordura e pelos, mas sem sangue). 
A mira da besta estava feita para 18m (tiro em sala) e com as 225Lbs e a inclinação de 25º 
ou mais do tiro o virotão deveria ter acertado em cheio, pois o João garantiu que apontou 
mesmo ao meio!; na minha opinião (como diz "o outro"...cá pra mim, eu que nã sou besteiro 
mas já dei uns tiritos com besta...) o João, com a adrenalina do momento, faz uma 
"gatilhada", ou seja, com besta significa que não "controlou" o dedo, limitou-se a puxar o 
gatilho de repente...e a besta baixou, daí o tiro também baixo...perceberam? 
(se nã perceberam venham no próximo Sábado ao campo de tiro em Monsanto e eu 
"expilico"... 
 
Os "carabineiros, cinco no total, não tiveram porcos, salvo um que ficou na minha área e 
ouviu porcos "a ralhar" a noite toda, bem como uma raposa e um texugo (palavras dele...). 
 
E foi assim - prá próxima (dia 22) há mais - inté. 
 
Abraço 
 
Augusto 
 
 
PS. hoje tou inspirado, prá bronca...! 
 


